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א 

  מפתח הספירות זה
  

פ שכבר "הוא החומש הרביעי והוא מגלה סתרי הספירות ואע
נרמז בספר השלישי כי הפקודים הנספרים אצלנו ספירות הם 
ומספרים נמנים בכוונה עם שמות השבטים ואי אפשר שלא 
יכלול כל ספר וספר מן הספרים החמשה עניינים אחרים רבים 

שהנה קראתי , ו לוזולת מה שיורה עליו השם הכולל שקראנ
ויחשוב השומע , אני שם זה הספר הרביעי מפתח הספירות

אבל כשיגלה סודם יפקח , שאין בו שום עניין מעניין הספירות
עיניו ויראה שראוי היה זה השם הכולל לרוב כללי זה הספר 

  .הרביעי
  

  פרשת במדבר סיני
  

הנביאים כולם השיגו אמיתת מה שראוי לאדם להשיגו מעניין 
ולא השיגו העניינים הגדולים ההם אשר השיגו , רא והנבראהבו

מצד רוב עיונם אבל השיגום מצד שפע הנשפע על נפשותיהם 
אחר עיונם בעצמם ובשאר הנבראים עיון מופלג עם רוב לימוד 

כי השפע האלהי הנקרא דיבור באמיתת . החכמות המקובלות
ן אחר וינהג את הצא"ועניינו הנהגה נוטה אל תרגום , לשוננו
השפע ההוא בעצמו ". ודבר ית ענא בתר מדברא ""המדבר

ומקדשו וכיוצא ' ובית ה' הוא הנקרא אצלנו זיו השכינה ואור ה
ולפי שנקרא בשמות רבים נקרא . באלה השמות והדומים להם

בשתוף שמות אשר יורו על עניינים נכבדים בלשון הקדש כגון 
בשם אלהים ו' גם נקרא בשם שכינה ונקרא בשם ה' כבוד ה
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ובשם שדי ובשם אדני ובשם יה ובשם צבאות ובכינויים אין 
והשפע . 'ואמנם כלם יורו על האצילות הנאצל מהשם ית. חקר

הזה אינו משתנה בעצמו לעולם כי השפע שנשפע על משה 
ה "ה הוא השפע בעצמו שנשפע על כל הנביאים כלם ע"רבינו ע

 אישי מין והוא בעצמו ששופע על הצדיקים והחסידים מכל
ואמנם השפע ההוא האלהי הנכבד בעצם אמיתתו אין . האדם

מינים ' כי השמות הנקראים לנמצאים הם ג, שום שם כולל אותו
האחד שם העצם והשני שם המקרה והשלישי מורכב . ראשונים

ושם העצם הוא המודיע אמיתת מהות העצם . מין שניהם
 אינו אבל שם העצם האישי, כשהוא שם המין או שם הסוג

ואין . מודיע דבר ממהות העצם מפני שאינו נשוא עליו ולא בו
אבל יהיה לו שם , לשפע הנזכר שם מיניי ולא שם סוגיי כל שכן

הוא דבר שחשבו רבים שיש לו וטעו בו מפני שאינן . מקריי
משיגין דבר במהות השמות ואינם יודעים להבדיל בין מהות 

הם כללים תחת העצם ומהות המקרה אשר במהותם שהם שני
עשרה מאמרות שהם עצם אחד ותשעה מקרים וככה חייבם 

ואם תחת שם העצם אין השפע העליון לעולם . טבע המציאות
נופל כל שכן שאינו נופל תחת שם המקרה וקל וחמר שלא יפול 

וכבר השגנו שפע . תחת השם המורכב משניהם שהדבר כן
ה נמצא שהוא סיבתו הראשונ' ית' נמצא ועל פיו השגנו שה

מחוייב המציאות בבחינת עצמו והעדרו נמנע והשגתו אותו 
וראינו שטבע השגתו אותו בבריותיו חייבנו עליה . אפשרי

' גם צונו בה בחזקה על כל אשר צונו ה, בחיוב גמור שנחקרהו
עליו ותלה השגת כל איש ואיש ממנו לדברים באפשרות ' ית

בנו על כל זה התחיי. ובכח רחוק והטביע בכחינו צורת ההשגה
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ולא מצאנו לפי כשהשגנו ' להתקרב תמיד אל השגתו ית
שיש לנו דרך להגיע אל צורת ההשגה ' מהותינו בכח שפעו ית

השכלית כי אם על פי דבור בלשון מפני צרכינו מקבל זה מזה 
' ב אותיות יוצאות מן ה"ומצאנו בטבע הלשון כ. וזה מזה

ואי . ברות הנקודד' מקומות הפה והם משותפות לפי המבטא בה
אפשר לפי טבע המבטא לבטא בשום אות בלתי מורכבת גם אי 

  . אפשר לבטא בשתי אותיות יחד
  

ומפני שטבע מהותינו גזר שנהיה חיים ומדברים וסופינו למות 
ואין המות כי אם פרידת המורכב ואנחנו מורכבים בגויתינו 
, ממהות החמר הראשון ובנשמותינו ממהות הצורה הראשונה

יב בעל טבעינו המרכיבנו בזו ההרכבה האחרונה להיותינו חי
ומפני שלא היה אפשר לנו להשיגו אלא . מכירים אותו

כי "האיר לנו בו והחיינו עמו כאמרו ' בהשפיעו עלינו אורו ית
' ובראותו ית). 'י' תהלים לו(" עמך מקור חיים באורך נראה אור

לי דבור שהכרח טבענו גוזר להשיגו ולא היה אפשר בלתי כ
והקדים הדבור להשגה , הקדים המצאת כלי הדבור בנו לדבור

דרך לקרוא ההשגה השכלית הנבואיית האלהית ' והורנו ית
. בשמות רבים מתחלפים כדי להקרב כחנו אליו בהשגה ההיא

אבל הודיענו בם אמיתת הדבור ומהותו בנו להשיג הנברא כמו 
יג כל הנבראים בהשיגו עצמו מש' כי הוא ית', שהוא משיגו ית

וכשנשיג עצמו נשיג . ומשיג כל הברואים בשם עצם מהותינו
מצד היותנו מכלל כל הברואים ומצד היותנו מורכבים מכלם 

ונשיג מצד היותנו חותם כל נברא ואחרית כל . שאנחנו כלם
ונדע מזה כלו , מורכב שיש לנו דרך להשיג מציאות ממציאנו
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לא יפול עניין נברא שאחר שאנחנו מורכבים מכל הנבראים ו
אלא על בעל חמר נושא צורה שיש שם עניינים מרכיבים אלו 

פ שאותם המרכיבים אינם מורכבים מחמר "ואע. ההרכבות כולן
וצורה ואינם בעלי חמר כלל השגנו שבהם עניינים שיתדמו 

והתחייבנו . הברואים להם בם כגון ההרכבות וכיוצא בהן
רכבות שיהיה הדבר מהיותנו אנחנו ארוכים לבריות המו

המשפיע זיוו עלינו אחרון לעניינים האלהיים שהוא בדמות 
  . המורכב מולם

  
מספרים מתגלגלים על עשר , ומפני זה מצאנו טבעי העניינים

והתורה הבאה לנו כפי המשפיע מעוררת אותנו אל זה . מדרגות
אמרנו על פיה שזה המשפיע עלינו טובה הוא עשירי , תמיד

וכן מצאנו אשר הוא הקטן . ים העליוניםלעניינים הנבדל
בהשגתו את סבתו הראשונה על כן גלה לנו הוא בעצמו אשר 
מציאותו אצל העליונים בדמות מציאות מספר העשרה במדרגת 

והורנו עוד שעניין השגתינו אותו הוא כדמות עניין . האחדים
' הנמצאת כוללת כל נמצא לפניה מן א' השגתינו מציאות י

 שעניינו לפי סתרו הוא שבא "אנכי" סוד מאמר והוא. ועדיה
. להודיענו שזה המשגיח והמדבר אתנו הוא עשירי והוא ראשון

י והאחד "כ תוך א"והנה תדע שעל שני עניינים ראשונים בא נ
א "והאדם אילן הפוך ועניינו הפוך יכנ, ן הפוך"מהם היותו כ

רה מו' ופירושו השתכל בשכל העשירי אשר י' ן א"כ' וסודו י
. ן הפוך"כי בעשירי כ, עליו ותכיר ממנו אשר הוא כראשון

ושניהם נספרים בספירות ויש להם סופר והסופר איננו הנספר 
ובזה יהיה ראוי לחכמי הספירות המקובלים . ולא עצם המספר
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מן עשר ספירות בלימה שהיו משיגים ומכירים ויודעים באמת 
פירה כלל אבל שמו אינו ס' וית' אשר הסיבה הראשונה לכל ית

הוא הסופר הספירות העשר אשר עשירית היא הקטנה מהם 
בצורתה בעצם השגתה את הסופר ואת הספירות אשר היא אחת 

והיא הגדולה מהן בספירה והמורכבת בכולן והקטנה מהן , מהן
ולפיכך צדקו , וכן דעת חכמי הקבלה כמו שאמרתי. בעצמה

  .באמרם ששם הסבה הראשונה אין סוף
  

ד והוא "י יו"כלומר אנ' י כ"י אנ" השני הוא כי סוד אנכוהעניין
כ הוא "ואמנם קבלנו עוד שסוד נ. כאילו אמר לנו אני עשירי

' ל ויהיה הסוד שזה השפע הנשפע מהסופר נכלל ועובר מא"מ
מן ' פי. כלומר מן הראשונה שבספירות אל העשירית לה' לי

המחשבה אל צדק ובהן תהיה מחשבת האדם צדקת כלומר 
וממחשבת החכמה תולד בינה , כשתולד מהמחשבה חכמה
גדולה שהיא מדת החסד ויתגדל -וממחשבת החכמה והבינה

החושב בם ומכולן גבורה ויגבר כח החושב שהוא החושב 
מיד התפארת מתגלה . שהוא הסופר הספירות ותולד מהן האמת

בחזקה ומביאה את האיש המשיגה להתפאר בה ולהתפאר 
אלא שהנבואה היא מדרגת השגה בעצמה , בנבואה על פי האמת

תתן אמת "ועל כן המשיג באמת דומה ליעקב אבינו שנאמר 
ב מזלות מתנהגים תחתיו שכן כתוב "ונמצאו י). 'כ' מיכה ז(" ליעקב

' תהלים קמה( "קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת"

אלהים "ה אמת שנאמר כי " ולפיכך נאמר ששמו של הקב).'יח
א והוא "ו מרובעים תמ"והוא יוצא מסוד יה). 'י' ירמיה י( "אמת
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א הידיעה הוא שוה אל שם הקדש "ואם כן האמת עם ה. הוא
  . ה"מלא שהוא יהו

  
ואחר שהוא כן כבר תדע מי הוא המדבר לנביאים בשם והוא 

לא לפי קריאת השם בשם כשאר הקרואים אלא בשם , השם
וא חותם כל ודומה לו האדם שה. החותם החתום על הכל

שהוא ארבעה ' כי ד. הנבראים בעצמו והוא האדם והוא האמת
ם שעל "ועל זה סוד אד, הוא ארבע מאות במדרגה שלישית

הכסא הוא סוד אמת שהוא חותם אמת ויציב ואמת ואמונה הבא 
אחר סוד תכלת הדומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא 

' לת' ל בחילוף ד"כ ר"ששמו ג' לנגד ת' ושם אות ד. הכבוד
ולפי מה שזכרנו מן האמת ושתולדתה מן . ו"ת לתי"כלומר דל

הספירות החמש הקרובות לה יתחייב היות תולדת הנצח 
וזה שהיודע האמת הוא מנצח אפילו מערכת המזלות , מהאמת

והנצח יולד הוד ממנו . והכוכבים וגם הוא מתברך משם אל שדי
תשתף עם הוד הכח ואם " ונתתה מהודך עליו"וזהו עניין 

יושלם בם השם כולו ' עם י' הראשון והאחרון שהורו עליהם א
וזה מפני היות ההוד בדמות שוק ימין שסודו . א"ד ה"יו

שנאמר . ן שאין שמאל למעלה"ר ינו"נ פי"ן ס"סנפירינו
הנה " ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב"

 נרמזין בזה הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כולן
יד ימין ויד שמאל שוק , הכתוב שהוא שתוף חצי הגוף עם חציו
והספירה התשיעית . 'לי' ימין ושוק שמאל והאמת ביניהן בין ט

, והיא האחרונה שבהם וכלן בה, סוף הספירות העליונות התשע
קראה בשם כל כשמה יסוד בה הברית מילה ומשם כח פריה 
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ויהוה ברך את "לכן נאמר ו. ורביה ומשם מקור השפע והברכה
 וכמו שהעניין בגוף כן הוא בנפש ועל כן אמר ".אברהם בכל

בת היתה לאברהם ובכל שמה ואמרו שהיא החכמה ) בבא בתרא טז(
והיא שנית לספירות לפנים ודומה ליסוד שהיא שנית לספירות 

ולפיכך בא אחר הברכה עניין זווג יצחק על ידי אליעזר . מאחור
 "שים נא ידך תחת ירכי"וכמו כן בהשבעה . שהוא כח הזרע

ועל כן הוא משביעו , כלומר שים כחך ביסוד שהיא תחת הירך
אשביעך ביהוה "בשתי הספירות הנכללות עם האמת כאמרו 

י "וכללם וט.  בלקיחת אשה לבנו"אלהי השמים ואלהי הארץ
 ועל כן י אור"יהבשלשת הספירות בסוד ה תברכו "כוסודה 
כי הספירה ) 'יא' כט' ה א"ד( "ים ובארץכי כל בשמ"נאמר 

העשירית שהיא השכינה ושמה צדק היא שהשגחתה בארץ 
והתשיעית שהיא יסוד עדיה הגיעה ההשגחה . כ כל"ושמה ג

' לקבל מן הט' השמימיית והשגחתו בגלגל הירח וצריכה הי
לקיים התולדת והוא לשתף שתי ההשגחות השמימיות 

ומזה העניין הנרמז . ד בניםוהארציית בזכר עם הנקבה להולי
בספירות לפי ההשגה בם ולפי קבלת האיש כח מהם לפי 
הידיעה באמת השמות יתעלה ויתגדל כח נביא אחד על כח נביא 

' רצה השם יתע, ומפני שהנבואה נחלקת אל מדרגות. אחר
שבעל המדרגה העליונה שבם לפי דורו של הנביא יהיה אומה 

ני אחרת ולפעמים יזדמן מתחת אומה במצותו לגרש אחת מפ
שהאומה האחת תכלול אומות רבות כשבעה עממים הנכללים 

ועל כן שם כלל כל ארצם זכרתו התורה תמיד . תחת שם כנען
  .בשם ארץ כנען
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ומזה תבין שהגואל יוציא את ישראל מתחת ידי ארבע מלכיות 
ואמנם בבל כולל אומות רבות . שהם אדום וישמעאל ויוון ובבל

 וההשגחה האלהית ". יהוה שפת כל הארץכי שם בלל"
הארציית היא על ידי הספירה העשירית ושמה צדק והיא 

חיות ' המלכות והיא הכל והיא המנהגת כל מן האדם על דמות ד
וזהו סוד . כוסות בזמן החירות' מלכיות וכנגדן ד' שכנגדן ד

וארבע חיות הקדש . מעשה מרכבה שמהן יתחייבו כל המרכבות
 שור נשר וארבע פנים לאחד וארבע כנפים הם אדם אריה

והפנים והכנפים שמות משותפים כמו שבאר לנו . לאחת מהן
" ודמות פניהם פני אדם"ל ונאמר על ארבעתם "מורה צדק ז

 ומזה תבין סוד ההשגחה וסוד המשגיח וסוד המושגח ).'י' יחזקאל א(
והסתלקותה , ותדע שההשגחה משותפת בין המשגיח והמושגח

אם , וישוב בעד הסלקותה המושגח מושגח בכח. ביניהןמבדלת 
והוא כן . ויראה שכך יקרה למשגיח בעצמו, קרוב ואם רחוק

אבל בהיות זה גוף וזה בלתי גוף , בלא ספק בהיות שניהם גופים
לא יקרה העניין ההוא למשגיח שהוא כלי גוף מפני שאפשר 

והעד . להיות שם מניעה מצדו אבל המניעה היא מצד הגוף לבד
שהעניינים העליונים כולם אין להם מניעה מפעולתם לא מצד 
הפועלים ולא מצד המתפעלים ויתחייב מזה להיות פעולותיהם 
נצחיות מתמידות על צורה מיוחדת לכל אחד מהן בעניינים 

ומכאן תבין שהשינויים בהשגחות . הכללים אשר בעולם השפל
רות ודומיהן אינם בעניינים הכללים הנשואים על החמרים כצו

ולפיכך תוכל לדעת שהמופת הנבואיי לא . אך הם על הפרטים
יתכן להיות כי אם בחלקים הפרטיים הנופלים תחת המינים ולא 

  .על דבר נופל תחת הסוגים בשום פנים
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ואם כן המשיג הנבואה הוא הגורם התחדשות ההשגחה על 
מצד היותו מסיר מונעי מציאותה כמי שמפיל , עצמו ועל עמו

ר מונע אור הנר אשר בחדר זה ובהפלתו מאיר גם בחדר זה קי
ומפני שהעניינים השפלים הם אצל כל איש . על דרך משל

ואיש ממנו נחלקים לארבעה עניינים ראשונים אשר אזכירם 
כ ההשגחה שכל איש ואיש ממנו צריך אליה כל ימיו "נחלקה ג

ד והעניינים אשר לכל אח. כל רגע ורגע מהם אל ארבעה חלקים
ממנו לפי מהותו הם הגוף ומה שהוא פנימי ממנו שהוא העניין 

והוא הכח הדברי המשיג . המעמיד גופו הנקרא נפשו או רוחו
השגותיו פעם בכח ופעם בפעל ומה שהוא פנימי מן הפנימי 

ומה . והוא המעמיד נפשו על דמות מה שנפשו מעמיד את גופו
 גופו נפשו שהוא חוץ לשלשת ענייני האיש הזה הנזכרים שהם

צריכים , ואלה שלשה עניינים אשר באים בעצמו, ושכלו
והוא . בטבעם אל העניין הרביעי בכלל מפני צרכיהם אל קיומם

שנודע שקיום גוף נתלה תלייה קרובה באויר תמיד הבא יצא בו 
והיוצא ממנו דרך חורי הנחירים או חור הפה העונה אל הסנה 

והנה בו שוב המזון זה . ובמזון בבואו לעתים בו ובצאתו ממנו
ואל זה צריך שתדמה העניינים שהנפש צריכה , וניזון בקצתו

וראוי שתדע כמו . אליהם והן שמקימין עצמה במדותיה ודומיהן
והמזיק , והמועיל לגוף הוא הטוב לו, שהמזון מועיל וממנו מזיק

הוא הרע לו כן המדות לנפש יש מהם מועילות ומזיקות לה 
וכמו שיש במזונות . בות והמזיקות הן הרעותוהמועילות הן הטו

עניינים טובים עד התכלית והם הזנים בשיעור הראוי כלחם 
וכבשר וכיין לבריאים לשמור בבריאותם ולקיים חיותם ויש 
בם נוטים אל טובם אבל אינם טובים כהם כפירות ודומיהן ויש 
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כי אינם מביאין לידי , בם נוטים אל רעתם ואינם בתכלית הרע
ת אבל מביאים לידי חולי ממנו קרוב להתרפאות וממנו רחוק מו

כן . ויש בזה גם כן מחייבים המות לאוכליהם כמיני סמי המות
במדות הנפש בעצמן יש בם כל הדומה למה שאמרנו וממה 

וכמו כשהבריא בגופו מתקיים . שאמרנו בחיצוני תבין הפנימי
 צריך במזון הטוב עם שמירת איכותו וכמותו וזמנו ואיננו

כן בעל המדות השלמות הטובות עם שמרו ענייניהם , לרופאו
עד שיקרה להם . אינו צריך לחכמי המדות שהן רופאי הנפשות

מקרה מצד מן הצדדים ויצאו משווים ותחסר דרך ידיעת עניין 
רפואתם מבעליהם שאז יצטרכו גם הם כל חכם לשוב הנטיה או 

ותר חזקה מאד היציאה מן הראש אל אמתת השווי או חכמה י
וכל התורה כפשוטה כוונתה לשמור שני מיני . מחכמת הרפואות

השווי והבריאות הגוברות בגוף ובנפש ובהם יתנהגו הבריאים 
שהם הצדיקים והחסידים ומספיקים להם לשמר בריאותם 

  .ולקיים חיותם
  

ואמנם מאלו העניינים השנים לא יוכל המשיג להשיג בריאות 
אבל צריך בו כל איש , עניין השכליהעניין השלישי שהוא ה

ואיש ממנו אל שני עצמים חיצוניים ממנו שהאחד מהם גוף 
ואחד מהם השכל הפועל . איש חכם שלם מקובל מסתרי התורה

. שאינו גוף ולא כח בגוף והוא המשפיע על האיש שפע נבואיי
ועל כן לא יספיקו פשטי התורה לשמור זו הדרך ולהראותה לנו 

ולפיכך יחלקו .  אל ידיעת סתרי התורהאבל נצטרך בזה
והנה כבר לך שלשת . הדרכים האלה עוד אל חלקים רבים מאד

ואמנם העניין הרביעי הוא כל נמצא . העניינים אשר באישי
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מהם התחייב , זולתו וזולתו מן הנמצאים כלם שהם חוץ ממנו
כלומר שגופו חלק מן הגופים ונפשו מן הנפשות שהם , הוא

ושכלו מן השכלים שהם אינם לא גופים ולא רוחות בגופים 
אם כן לפי ארבעתם ענייניו של האיש צריך אל . רוחות בגופים

' השגחת נפשו ג' השגחת גופו ב' א, ארבעת מיני השגחה
השגחת מה שהוא חוץ משלשתם מפני צרכו ' השגחת שכלו ד

 צריך אל רופא הגופים בצאתם וגופו. אל קיום שלשתם בהם
 לשיווים או לשמור בריאותם עם הנהגת משיווים להשיבם

 צריך אל רופא הנפשות שהוא חכם מחכמי ונפשו. השווי
התורה לשמור בריאותה או להשיבה אל השווי בנטותה ממנו 

 צריך אל מניע מקובל מסתרי התורה ושכלו. כמו שזכרנו
אל מעורר פנימי לפתוח לו השערים הסגורים לפניו , מחוץ

שהבריאות השכלית היא השגת , ותבסוד אמתת הספירות והשמ
מדת התפארת המחייבת הנבואה ההתפאריית מצד השגת 

והנטייה אל הבריאות היא . והחולי הוא העדר זה, האמתיות
הנהגה והשגחה מורה דרך בריאות שהיא לימוד החכמות 
. השכליות הקודמות לנבואיות בזמן הלימוד ובטבע האנשות

שלמים הכובשים את שאין הנבואה שורה אלא על החכמים ה
י "יצרם בגבורת חכמתם והמסתפקים במה שהנחיל להם הש

והנטייה אל החולי היא האמנת עניינים . מטוב העושר החיצוני
והמות היא . מדומים שאין המדמה משגיח לחקור אמיתתם

העדר שני העניינים הנזכרים שאין שם לא אמונה לא מדומה 
 המצאת שלשת וההשגה הרביעית היא הכוללת. ולא שכלית

ומזו הכללית מקבלת כל פרט , העניינים בכלל ושמירת קיומם
וכל , נמצא מציאה ושמירת קיום מדת זמן אחר בעולם השפל
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עליון מן הגופים ומן הנפשות וגם מן השכלים הנפרדים מזו 
  .ההשגה האלהית נמצא ונשמר בקיומו תמיד

  
ויש תחת העניינים כולם חכמות מופלאות אלהיות וסתרי 

ואני כללתים לך בדמות הקדמות . התורה רבים אין חקר להם
אל מה שאומר אותו לפני התחילי בפרשה הראשונה של זה 

והוא מה שיעדתי לך בספר ויקרא בפרשת אמור אל . הספר
הכהנים לדבר בו ולגלות לך דעתי בעניין הספירות עד סופה 

שזכרתי , ואצטרך להודיע לך תחלה דעת שתי הכתות. בכלל
ר השלישי הנזכר בעניין הספירות ואומר לך במה הם הספ

ואחרי כן אגלה דעתי , משתוות באמונתם בם ובמקרים משתנות
ואחר שתשמע דעתי ותבין ממנה . בם לך הנמשכת אחר קבלתי

במה היא שוה לדעת שתי הכתות או לדעת אחת מהן ובמה היא 
ודעת אלהים ' מתחלפת משתיהן או מאחת מהן אז תבין יראת יי

  .תמצא ואז תכריע בין שלשת הכתות
  

ואמנם אני מודיעך שדעתי בם היא דעת כל הנביאים כלם 
אבל אתה קח מהן מה שתרצה שהרשות בידך , באמת בלא ספק

בכל זה וכיוצא בו אך חקור האמת בם ובחרת בחיים למען 
והנני מקדים לך הקדמה כוללת שלשת . תחיה אתה וזרעך

קדימה מפני שהיא יסוד הכתות מאחר ולי צרך הכרחי לה
פ "לאמנת שלשתן לפי מה שאומר בהן בעניין הספירות אע

הספרים ' שכבר רמזתי מהן מקצת עניינים בקצת מקומות בג
  .שקדמו לזה הספר
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דע שאמונת שלשת הכתות היא אחת בשהעולם -הקדמה
ודע . אבל היא מתחלפת בשלשתן באיכות חידושו, מחודש

אבל היא , ה קדמה לעולםשאמונת שלשתן עוד שוה בשהתור
ודע עוד שאמנת שלשתן שוה בשכל . מתחלפת במקצת הקדימה

. אבל מתחלפת בצורות הויתן, ה"התורה כלה שמותיו של הקב
ואמנם בעניין אמונת שלשתן בספירות הוא אשר הודעתיך 

אבל לא היה , לגלות שלשת הדעות בם ושווים והתחלפותם
לתי הקדימי להן זו אפשר לי לפי דעתי לגלות לך דבר זה ב

ההקדמה הקטנה בכמותה והגדולה באיכותה בשלשת יסודי 
שהם חדוש העולם ומציאות התורה ומהות , אמונה שבה

וזה מפני שאם לא יודעו אלו השלש יסודות תחלה לא . השמות
  .יצוייר דבר מן הספירות לפי מה שראוי לציירו

  
ואחר שהקדמתי לך זו ההקדמה בכללה אשוב להודיעך 

, חלפות האמונה משלשת הדעות על שלשת היסודות בפרטהת
דע שהכל מודים . ואחר כך אודיעך התחלפותם בספירות
ה אשר הוא הסבה "שהעולם כולו מחודש מכחו של הקב

הראשונה לכל נמצא והוא הדבר שאין יודע מה הוא אלא הוא 
והוא אשר אין לפניו ולא עמו ולא לאחריו שום נמצא דומה . 'ית

דבר קטן או ' בכל הנמצאים כלם מי שישיג ממנו יתלו ואין 
גדול כי אם שהוא נמצא מחוייב המציאות בבחינת עצמו 

ואי . ושהעדרו נמנע ושכל נמצא תלוי בו והוא אינו תלוי בזולתו
על כן . אפשר להפילו תחת דבר נמצא נקרא בשם מן השמות

כל שלם וכל חכם וכל נברא ידע והשיג שאין קרבתינו אל 
והיא הנקראת השגת שלילה , כי אם על דרך אחת'  יתהשגתו
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וזו היא ידיעת השם בשם שהיא ידיעה אמתית לבדה . מופתית
' אבל השגת בריותיו היא נחלקת לפי האנושות לג', בהשגתו ית

חלקים והיא השגת כל איש ואיש ממנו מה שלמטה ממנו ועצמו 
ובהשגת עצמו נשיג מהות מה שלמטה ממנו בשמות מחויבים 

ונשיג מציאות , עליו לפי אמתת מהות הדבור והציור ביצור
על . אך לא נשיג מהותם, סבות מציאותינו אשר הן למעלה ממנו

כ "כן תהיה השגתינו בכל מה שנשיג מהם על דרך שלילה ג
ונבדלה . לא בשמות מורים מה הם, בשמות מורים מה אינם

ו על כי זו על דרך חיובית וז, ההשגה בתכלית ההבדל זו מזו
ואמנם ההשגה האמצעית שהיא השגת מהותינו . דרך שלילית

ל אשר ממנה חיובית וממנה "היא מורכבת משני העניינים ר
כי השגת מהות גופינו חיובית והשגת מהות נפשנו . שלילית

שלילית וידיעת מהות כל דבר הוא בידיעת סיבותיו באמרנו מה 
וכל . ברותהיה התשובה לפי גדרו בשהוא חי מד, הוא האדם

וזהו . גדר מחובר מסוג ומבדיל והחי סוג לאדם והמדבר מין לחי
והוא , ח שאינם מדברים והוא מדבר"שהבדלו משאר מיני בע

הבדל עצמיי לאדם מפני שהדבור שהוא צורתו המקיימת אותו 
לא הדבור , על היותו אדם הוא הפנימי לו והוא ציור ההשגה

א מצד היותו תאר לו פ שגם הוא הבדל הו"כי אע. החצוני לבד
והסגולה אינה עצמיית לבעליה אבל היא מקריית , מצד סגולתו

כוללת קצת המין או כל המין כדרך לקצת אישי מין אחד 
וכשחרות לעורב עם היותו סגלה כוללת מינים אחרים זולת 

וידיעת מהות הדברים היא ידיעת מהות עצמותם בסבותם . מינו
אמיתת סבותיהם הכלליות הכללית או ידיעת מהות מקריהם ב

ואין במציאות כי אם עצם או מקרה והעצם ממנו כללי . גם כן
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והעצמים . כ המקרה ממנו כללי וממנו פרטי"וממנו פרטי וג
, הכוללים שהם הסוגים והמינים אין להם מציאות חוץ לשכל

על כן יקראו מושכלות מפני שיש להם מציאות בשכל ואין להם 
אבל העצמים הפרטים הם אשר . מהות עצם נמצא חוץ לשכל

יש להם מציאות בעצמם חוץ לשכל והם שיקראו מורגשות גם 
מדומות בהעלמם מההרגש ויקראו נעלמות והן הנראין 

וכן עניין המקרים בעצמם אך לא ימצא מקרה לא . בחלומות
  .בעצם ולא ימצא עצם בלא מקרה

  
ואמנם העניינים הנבדלים שהם המקיימים העצמים והמקרים 

חרי שנאצל מהם ונמצאו מכח מציאותם אין שם עצם נופל א
והם עניינים בלתי נמצאים בלתי . בהם וכל שכן שם מקרה

מורגשים ובלתי מדומים בעצמם אבל הם נמצאים מושכלים 
על כן הם . גם מציאותם בעצמם מעולה מהשגתנו אותם, בשכל

למעלה ממנו בכל צד ואנחנו אמצעים ביניהם ובין כל מה 
ואנחנו . ממנו מצד היותנו מורכבים מאלה ומאלהשלמטה 

אישים נמצאים הווים ונפסדים מפני קיום המין האנושי ומצד 
היות כל איש ואיש ממין האדם הווה ונפסד אין הבדל ממנו 

. ההווה והנפסד בא באישיו כמונו, בינינו ובין מה שלמטה ממנו
 ועל כן היה ההבדל האמתי בינינו ובין כל בריות שבעולם

שהוא ההשגה השכלית שבעבורה לבד כסגולה , הדבור, השפל
והבדילנו בה לבד מכל ' מיוחדת לנו המציאנו ממציאותו ית

והיא סבת השארות הנשאר ממנו . שאר אישי ההוויה וההפסד
אחר המות שהוא נעדר מקבלת ההפסד והוא הניצל מן המות 

והתחייב מזה המבוקש להציל מן המות מה שהמות . לבדו
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הוא באיש המבקש הנמנע אשר לו טבע קיים ואי , תותכלי
על כן כל חקר שהוא חכם ומבקש להציל מן . אפשר השתמרו

פ שהוא בו כח אפשרי "ואע, המות מה שנתן בו כח להנצל ממנו
הוא אשר ראוי להקרא איש אלהים , רחוק אחר שאינו נמנע

וחקירתו מחייבת לו ההשגה והחיים הנצחיים כשהיא ' ועבד יי
וכל מה שאמרתיו בעניין זה אין . ונת החיות החי והמית המתלכו

אבל הקושייא בין חוקרי ההשגה , שום חכם שלם מקשה עליו
מן המקובלים בעניין הספירות היא מתחלפת באיכות התחדשות 

והוא שהכת האחת . הבריות מאת השם באמצעות הספירות
, מעת היותו בכח הספירות' מאמנת שהעולם מחודש מהאלוה ית

וזה הכת מאמנת שהעולם קרוי מחודש אבל הוא קדמון בעצם 
והכת השנית מאמנת שהעולם קרוי מחודש . הוייתו הכללית

אך תמול שלשום ' לפי ציירו אותו מעת היותו ית' מהאלוה ית
' על דרך משל וחדשו בפעל על ידי הספירות הנאצלות מאתו ית

. דש בפעלוזו הכת מאמנת שהעולם קרוי קדמון בכח ומחו. כ"ג
ושתי הכתות האלה הן הפכיות באמונה זאת ושתיהן טועות 

  .באמת ובאמונת איכות חידוש העולם
  

, ואמנם דעתי ואמונתי אני בדבר זה היא אמונת הכת השלישית
. והיא דעת כל חכם מקובל שלם ודעת כל הנביאים והיא זאת

קרוי מחודש מצד היותו , דע שהעולם קרוי מחודש וקרוי קדמון
והבורא . וקרוי קדמון מצד שאינו נברא כשאר הנבראים, אנבר

המחדש הזמנים המושכלים חדשו בזמן מושכל כללי לא בזמן 
ומפני שהזמן אצלנו הוה נפסד כאישי המינים והיום . פרטי

והלילה חלקים מחלקי הזמן הווים ונפסדים והאור מורה על 
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היא והחשך מורה על הלילה ו, ב שעות"וכבר חלקוהו לי, היום
וכל . ב שעות אחרות ונקראו שניהם יום אחד"כ נחלקת לי"ג

לפיכך . חלקים שהם אלף ושמנים חלקים' שעה חלקוה לאלף פ
אך קצתם אמרו , אמרו החכמים כלם שהזמן נמצא והוא מושכל

שהוא מושכל נמצא בשכל ואין לו מציאות בעצמו חוץ לשכל 
מינים במינים הנשואים על האישים ובסוגים הנשואים על ה

שיש להם מציאות בשכל ואין להם מציאות בעצמם חוץ לשכל 
וקצתם אמרו שהזמן נמצא ובאמת . כמו שאמרנו לפני זה העניין

אבל מפני היות הזמן מקרה , שהוא מושכל לנו בציירנו מהותו
והגלגל , נשוא על התנועה והתנועה מקרה נשוא על גוף הגלגל

,  מורגשות לנוותנועות קצת חלקיו, מתנועע תמיד בכללו
והשמש שהוא סבת האור בהראותו הוא המבדיל בין היום 

לפיכך יקראו הזמנים החלקים מתנועותיו המורגשות , והלילה
ולפיכך יתכן לומר . וזמני העלמותו יקראו לילות, ימים נמצאים

שהזמן מושכל בכללו ודומה למינים ולסוגים אבל מפני שהזמן 
מכלל המקרים שבעולם השפל אינו גוף אך הוא כח בגוף ואינו 

כלו במציאות בהרכבה המשגת את כל הגוף בעצמם עם היותה 
ובמציאות המשגת את כל נמצא מן הנמצאים המחודשים , מקרה

אבל הוא דומה למקום מצד אחד ואינו דומה לו . בעצם אמתתם
, ודומה למספר מצד אחד ואינו דומה לו מצד אחר, מצד אחר

ודומה , ינו דומה להם מצד אחרודומה למאמרות מצד אחד וא
על כן שמוהו מכל שבעה מיני . כ לשאר מיני הכמות"בקצת ג

הכמות ואמרו שהוא אחד מהם והבדילוהו להיותו ממין הכמות 
ואמרו חכמי . המתדבק וקראוהו מחזיק בגופים ומקיף בם

המחקר כי העתה הוא החלק הקטן שבכל חלקי הזמן והוא 
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, ן העוברות והן העתידות לבאוהעתות ה. הנקרא הזמן העומד
ודומה העתה מן הזמן . ובעתה ידבקו חלקי הזמן העובר והעתיד

והקו והשטח , אל הנקודה מן הקו כי בנקודה ידבקו חלקי הקו
והגוף הם שלשה עניינים שהזמן נמנה עמהם לרביעי רק המקום 

  .שהוא חמשי להם מדמה לזמן יותר מהם
  

 החמשה מהם מתדבקים ,ושבעה סוגי הכמות שהזמן אחד מהם
והשנים מהם מתפרקים , והם הקו והשטח והזמן והמקום והגוף

ואמנם ארבעה מהם שהם הקו והשטח . והם המספר והדבור
והגוף והמקום הם מקומים מחלקים שיש להם הנחה קצתם אל 

והמשל בהם שכל חלקי הקו מפני שהם נמצאים יחד , קצתם
וסדורם , עם אלהיאמר עליהם שהם מונחים בהנחת אחת אלה 
וכן העניין בחלקי . מוגבל בהם יחד ונדבקים יחד בגבול אחד

כי חלקי המקום נמצאים , השטח ובחלקי הגוף ובחלקי המקום
בין שיהיה המקום הוא , מצד היותם ממלאים חלקי הגשם יחד

בין שיהיה המקום הוא המקיף בגשם , הדקות שהגשם ממלאו
ם שלשת מיני הכמות ואמנם המספר והדבור והזמן שה. מחוץ

לא היו חלקיהם יחד ולא יהיה כל אחד מהם מוגבל בחלקיו ולא 
יהיה כל חלק וחלק מחלקיהם דבוק בכלל מכל אחד מהם בצד 

וזה שעשרה שהוא חלק מחלקי המספר הכללי לא ידבק . מוגבל
בחמשה השניים שהם החלק השני מן , חלקם שהוא חמשה

ולא . ל משותףהעשרה הנחלקים לשני חלקים שוים בגבו
, הארבעה בששה ולא השלשה בשבעה ולא השנים בשמנה

והחלק הקטן השלם שבם הוא האחד והגדול מהם הוא התשעה 
והאחד כמספר דומה לנקודה בקו ולעתה . ולא ידבקו אלה באלה
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. והאחד הנזכר והנקודה והקו והעתה לא יקבלו חלוקה, מן הזמן
ל שהוא נעדר "ועל כן כל מספר הוא באחד בכח והוא ככח ר

על כן נאמר , ובהמצא המספר ימצא בו האחד בפעל. בלעדיו
אנחנו שאחד אינו מספר אך הוא ראשית כל מספר והשנים הם 
ראשית כל מספר הזוגות והם זוג ראשון והשלשה הם ראשית 

ואם כן אין האחד זוגי ולא . מספר הנפרדים והם נפרד ראשון
ויש מי .  זוג או נפרדשכל מספר הוא, נפרד ועל כן אינו מספר

שחשב שהאחד הוא נפרד ואינו אמת באחד שהוא ראשית כל 
אך הוא אמת באחד הנספר שהוא איש לעצמו נפרד , מספר

ועל זה טעו רבים באחד ולא הבדילו בין . משאר אישי מינו
המספר והנספר בו וכל שכן שטעו באחד שאינו לא מספר ולא 

  .נספר
  

תה הנמצא לשעתו הוא וכזה בעצמו קרה להם בזמן שהע
ראשית הזמן ואינו זמן כל שכן זמן העתה שהוא איננו מכלל 
שאר העתות אבל הוא ראשית לכולן והוא שהתורה קראתו 

בראשית ברא אלהים את השמים "ראשית והוא שנאמר עליו 
 והוא קל וחמר כשזה הדבר הנקרא ראשית "ואת הארץ

ת הזמנים העתות הוא הנצחי הקיים והוא סבת מציאות ראשי
שהן העתות הדומות בזמן לאחד במספר וכן הדבור שנאמר 

הוא ראשית כל הדברים והוא " בדבר יהוה שמים נעשו"עליו 
סבת מציאות ראשית הדברים והתחלת התחלותיהם והחלק 
הקטן הנמצא בפה בדבור הוא הזכרת אות אחת מהזכרה 
משותפת ביציאת הפה עם הקול ועם הרוח ולפיכך הטועים 

תת מציאות הזמן יטעו בו בחשבם שהזמן שהוא התחלת באמי
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ההתחלות של הזמנים הוא בעתה מהזמן והקצת מן החכמים 
המודים בזמן שהם שזכרנום באחרונה הם שקבלו מן הנביאים 
סוד הזמן ומהותו והנה בחשבך שהעולם נברא בזמן העתה 
ושהעתה ההוא הוא בעתה הזה תנועה בו תמיד כי העתה הזה 

לו עתות רבות שהם ממינו אבל העתה ההוא לא קדם כבר קדמו 
לו שום עתה ודומה זה לאדם הראשון כי כשתרצה לדמותו 
לאחד מאנשי מינו תתחייב להאמין שקדמו לו במציאותו אב 
ואם וכן לכמה דורות לפניו אבל כשתצייר אדם הראשון שלא 
נולד כתולדת מולד כל איש מן הבאים אחריו ותצייר לו אשה 

יש שני דפים חלקים חבל על (.... צלעו ולא נולדה מאב ואם נבראה מ

ם וסודם שרי "וסימן המאות והעשרות הנשארים שרי) דאבדין
צבא שמרי החיל ושרי הכוח שרים שמרי המח כשרי אחיה 

ו "וכלל רמז האלפים משה ואהרון בחלוף ב. שכלם היו אחים
 .רבתי הנזכרים למעלה בשני הראשים' רבתי עם ו' בסוד ב

ג והם מלאכי "ולפי המספר הנזכר בכלל יהיה סודם יחד אקנ
וכלל אחר מלאך החן והוא מחדש הנשמות , החיל מלאכי המח

וזה מבואר . וככה חדש הנפשות וכלל רבויים מחדשים השמות
לך שאם כבר קבלתה התורה תהיה ממחדש השמות ותהיה 

  .נקרא אצל העליונים מחדש הנשמות
  

לויים הוא הכלל הנזכר בכתוב ואמנם כלל מספר פקודי ה
כל פקודי הלויים אשר פקד "ב אלף שנאמר "מבואר שהם כ

משה ואהרן על פי יהוה למשפחותם כל זכר מבן חדש 
ב "וזה המספר הוא רמז לכ". ומעלה שנים ועשרים אלף

וכשתיקח מזה המפקד הנזכר . אותיות שתחלתם אלף וסופם תו
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, ב אלף"ר והכל כאלף תו ישארו עשרים הרי הכל מפורש בשט
ומפקד העדפים מסוד החלפין אשר הוא על מספר כל בכור זכר 
לבני ישראל מבן חדש ומעלה הוא מספר שלשה ושבעים 

ע כממריה וסודם ארבע ורמזם ארבע "סימן להם רג. ומאתים
י "ה אשר שרשם אהו"ה גם אהי"אותיות הקדש שהם יהו

יושלם ת ו"שים תוכם דל, א"ומהלכם הפוך והוא הישר יוה
ד והוא המקור הראשון לכח הנפשות "א וסודם כב"ד ה"השם יו

א אחרון עם ראשונו "ב בה"וסודם יו. השלש אשר לאדם
לפנים ' ה' עד' וראשון עם אחרונו לפי סוד חלוק הספירות מן א

כי הם מורים באמת על ארבע ספירות , לאחור ודעם' עד ו' ומן י
ש ואיש מאישי מין מיוחדות כוללות ההמצאה וההשגחה בכל אי

האדם הנבחרים והמיוחדים לידיעת השם בשם והם השרידים 
  . קורא' אשר יי

  
ק "ת והצד"ה והתפאר"ה והגבור"ואלו הן הספירות המחשב

שלש בין השתים . והראשונות הן שש והן תוך אלו הארבע
ה ואחת נפשיית "ה והבינ"שתים שכליות והן החכמ, הראשונות
 השתים האחרונות ושלשתן גופניות ושלש בין. ה"והיא הגדול
ד שמציאותן בעולם הקטן שוקיים "ד וההו"ח והיסו"והן הנצ

ובעליון , ובאמצע זרועות ומכריע בינתיים, ומכריעם בינתיים
ואמנם הספירה . אזנים ומכריע בינתיים והכל תשעה הם

העשירית היא מכללם מצד אחד ואין מכללם מצד אחר על 
מיני הלולב כמו שרמזנו למעלה ' דמות אגד האתרוג עם ג

ואמנם אמרו בכל אלה העניינים של . במקומו בספר שעבר
 שהוא לזכרים רמז למעלת השמות "במספר שמות"המספר 
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וזה זכר ' ולגבורת זכר מזכריהם בסוד זה שמי וזה זכרי זה שם י
ה זכר לחכמי "וחבור א, י זכר לנביאי האמת והצדק"וחבור ו' י

 לנביאי השם וכוללים הלמוד במחשבות הקבלה הקודמים בזמן
פ "ולולי הם היתה הנבואה בלתי נמצאת ואע. וגבורות תמיד

שהנביאים קודמים להם במעלה אין הנבואה שורה אלא על 
חכם וגבור כלומר על מי שמתגבר תמיד בחכמה ומבין השקלים 
לעדפים וכן מערכת הדגלים ומסעיהם ומחניהם רמזים מופלאים 

 אשר מהם יושג עניין אמיתת מציאות הבורא באמיתת הנבראים
  .'ית
  

רפאל , והנה ארבעה מחנות שכינה ושריהם אוריאל לפני
, מיכאל מימיני ושכינת אל על ראשי, גבריאל משמאלי, מאחרי

רמז לפסיעת שאחרי התפילה עם נתינת השלום אחר ברכת 
והחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה "ודע זה . השלום

ה יששכר לימינו ומטה זבולון לשמאלו סימן ומט" לצבאותם
. ו כלומר רביעי וחמשי וששי ליעקב מלאה"להם לתולדותם דה

ודע כי לא נזכר בבני האמהות השתים שהן רחל ולאה עניין 
ראובן , ללאה' ייחוס תולדותיהם ליעקב בבניהם השמנה שהם ו

. לרחל שהם יוסף ובנימין' שמעון לוי ויהודה יששכר וזבולון וב
אבל יתייחסו בני השפחות השתים שהם בלהה וזלפה ובניהן דן 

' לבלהה וב' פ שהם ב"כלומר אע, ונפתלי גד ואשר ליעקב
והנה דגל שני . לזלפה והם בני השפחות המיוחסים ליעקב

 ,דגל מחנה ראובן תימנה לצבאותםלנסיעות המחנות הוא 
ושנים והחונים עליו מטה שמעון מימינו ומטה גד משמאלו 

ונזכרו פה , כי מחנה ראשון נאמר עליהם ראשונה יסעו. עויס
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ונסע "בני לאה עוד ובן אחד ראשון לזלפה שפחתה ונאמר ' ב
אהל מועד מחנה הלויים בתוך המחנות כאשר יחנו כן יסעו 

והם בעצמם הדגל והאות והמופת ". איש על ידו לדגליהם
 והסימן על כן לא יצטרך להזכיר בם דגל כי הדגלים ארבעה
. ושכינה בתוכם וכן היסודות ארבעה ושכינה בתוכם וכן הכל

ועוד דגל אפרים ימה . והוא שלישי ליעקב מלאה' וסוד לוי ג
ועליו מטה מנשה ומטה בנימין וכולם בני יעקב ומיוחסים לרחל 

כ "וג. מצד אחד מפני היות אפרים ומנשה בני יוסף וכן רחל
א מפני שאמר בנימין בן רחל ומיוחסים ללאה מצד אחר והו

אפרים ומנשה "יעקב לשני בניו הראשונים לו כמו שאמר 
והנה בדגלים נחלק שבט יוסף ". כראובן ושמעון יהיו לי

לשני חלקים ולא נזכר הוא בהם והיה אחד ממנו ממלא מקומו 
והשני ממלא מקום לוי אחיו אבל עם הפקודים נזכר יוסף 

תעיין . כר ומנשה לבדו נז"לבני יוסף לבני אפרים"שנאמר 
בסדר הפקודים תמצאנו כולו מתחלף מסדר הדגלים והוא רמז 

סדר הפקודים ראובן שמעון , כ אכתבם שניהם לך"וע. מופלא
, יהודה יששכר זבולון אפרים מנשה בנימין דן אשר נפתלי

וסדר הפקודים השני גד יהודה יששכר זבולן אפרים מנשה 
  .בנימין דן אשר נפתלי

  
דה יששכר זבולון ראובן שמעון גד ולוי וסדר הדגלים עוד יהו

וזה צרוף השמות . תוכם אפרים מנשה בנימין דן אשר נפתלי
וזה סדר הנשיאים השני . כ"הוא רמז לסדר צירוף האותיות ג

יהודה יששכר זבולן ראובן שמעון גד אפרים מנשה בנימין דן 
והנה סדר הקרבנות כסדר הדגלים בעצמו וסדר . אשר נפתלי
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אשון שהם הפקודים הראשונים אינו כסדר אחר הנשיאים הר
והנה עוד דגל מחנה דן צפונה ונקרא מאסף לכל המחנות . מהם
ודן , כ אשר נפתלי" ועליו ג".לאחרונה יסעו לדגליהם"כי 

הוא בן בלהה ואשר בן זלפה ונפתלי עוד בן בלהה ויהיו בני 
  .יעקב שנים עשר שהכל הם בניו וזה סוד גדול ומופלא ומכוסה

  
והנה עניין ייחוס התולדות לאבות בלבד יורה על זה על היות 
תולדות הנפעלים לפי מה שהם מיוחסים אל הצורות המעמידות 

מפני שהם שורש ראשון למציאה ולפיכך זוכר כל . החמרים
כ דינה בת יעקב "והעד שעם היות ג, בכור זכר ולא זכר הנקבות

להיותה נקבה לא נבדלה אל שבט מפני היות דינה כדין החומר 
ואחר זכרו עניין . וחותמה שקוע והיא בה נחתמת לא חותמת

פקודי ישראל ופקודי בני לוי חזר לסדר עבודת הלויים וחלקם 
כי שלשתם היו בני לוי . גרשון וקהת ומררי, חלקים' תחלה לג

ואחר חלקם עוד לעבודה . בן יעקב והוא שלישי לבנין
ה שהיתה ראויה לכל למשפחותם וזכר כל עבודה ועבודה כפי מ

וייחדם בלתי התחלפות לחנות סביב למשכן . אחד ואחד מהם
ולפיכך אמר . העדות ולשאת את המשכן ואת כל כליו ולשרתו

ובנסוע המשכן יורידו אותו הלויים ובחנות "להם השם 
 וצוה עליהם ".המשכן יקימו אותו הלויים והזר הקרב יומת

 תכריתו את אל"ואמר אחר שסדרם , לשמור משמרותיהם
 "שבט משפחות הקהתי מתוך הלויים וזאת עשו להם וחיו

ראה כמה הבדלות הבדיל הבדל אחר הבדל עד שאמר . 'וגו
ולא יבאו לראות כבלע את הקדש "אפילו על בני קהת 

 .'כד מכסן ית מני קודשא ולא ימותון'המתרגם '  ופי".ומתו
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ש וכלה אהרן ובניו לכסות את הקד"מפני שכתוב לפני זה 
ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחר כן יבאו בני קהת 

ואם להם כך איך לא יהיה ". לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו
וזאת ראיה נכונה על שמירת קרבת ההשגה . כן לזר הקרב

ברוחניות והוא שאם בקרבת הגופים שנתקדשו יקרה זה כל 
כי כשיהיה בלתי , שכן שיקרה יותר רע מזה בקרבת הרוחניות

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי ", ירה רבהשמ
  ).'ג' דניאל יב( "הרבים ככוכבים לעולם ועד
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  פרשת נשא
  

ומפני , הנה עוד פקד אל הלויים איש איש על עבודתו ועל משאו
כל צרוע וכל "שהמחנה כולו קדוש וטהור צוה לשלוח ממנו 

ו ולא יטמא" ונתן טעם לשילוחם באמרו ".זב וכל טמא לנפש
והכונה בכל להורות על ". את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם
ועוד מפני צורך מזון הלויים . רוב אזהרה על התקדשות וטהרה

צוה לתת האשם וחמישתו לכהן שגם הוא כן לוי וכן התרומות 
ומפני היות הצורה המיוחדת לחומר מיוחד ראויה לו . הקדושות

 זנתה אשה עם אם, לבדו ולא לזולתו הגיד השם דרך הבחינה
ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה "איש 

 והברירה היא אחר עבור על איש רוח ".והיא לא נתפשה
קנאה והכהן בוחן אותה בכח השם המפורש כמו שמפורש 

והוא עניינם מופת מקובל . בפרשת סוטה כולה מראש ועד סוף
 תולין לה ועניין אומרם. פ שאין היום כהן בוחן"באומה ואע

ויודע זה למבין שהוא מגלה , בכך וכך הוא עיקר הסוד הנעלם
והוא שמאחר שהנפש מייחדת . עניין השגת הנפש את השכל

עצמה מכל וכל לקבל קדושה וטהרה מהשכל בטבעת האמת 
מיד , ואין הנפשיי נוטה ממנו ולא שוטה ולא מועלת בו מעל
כריי בכח השם החקוק במיעיה מתעברת ממנו בכח רחוק ז

- ואם תטה מן האמת ותשטה. ונהנית מזיו השכינה ומתברכת
והעמיד את "והרמז על זה אמרו . ותמעול הדבר מתהפך בה

 ".האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת
ואחר השוטה הורה עוד על פרשיות חוקה בעניין הנזיר והפרשו 

יך ישתה מן היין ומכל ענייניו והודיענו קרבנו והורה דרכו וא
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זאת "הנזיר יין אחר עשותו מה שצוה עליו לעשותו ואמר 
וסמך לפרשיות ברכת כהנים בשם המיוחד . 'וגו" תורת הנזיר

דבר אל אהרן ואל בניו "וזכר ענין הברכה ומהותה ואמר 
 ואין צורך פה ".לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם

 שאי להשיב עניין צירוף האותיות בברכה שכבר הודעתיך
אפשר לברך לבלתי ידיעת השם ואי אפשר לדעתה כי אם אחר 

וזאת הברכה היא מצרפת . ידיעת דרכי ספר יצירה ונסתריו
  ,משלוש

  
 ה י ר א י כ ר מ ש י ו ה ו ה י כ כ ר ב י

 ה י א ש י כ נ ח י ו כ י ל א ו י נ פ ה ו

 מ ו ל ש כ ל מ ש י ו כ י ל א ו י נ פ ה ו

  
ב פסוקים "י אותיות ובעלת א" בעלת נהנה זאת הברכה היא

ה של הברכה שמצאו "א י"ה הרי נבי"א ותיבות י"וסימנם נבי
והכל החכמה שהיא הברכה בעצמה עם ידיעת שם בן ' חזון מיי

ב אותיות שכך מספר השם המיוחד משולש על דרך היה והוה "י
אותיות שבה עולה יחד ' וסכום חשבון ס. ו"ויהיה בשכמל

 סימן )2718מחשבון האותיות עולה (שבע מאות ושנים עשר ו' ב' אלפים א
ורמז לאותיות שבה . שבתי סוד להם בית האוצר' להם ב

ן "ך לב"ר יהפ"ם שחו"ש א"ר בלח"ן אומ"כה' משתמשין פ
ואמנם . כי הברכה בזה מפורש האילן, ר"ך שחו"ן יהפ"ם לב"א

ר "סכום החשבון הנזכר עולה כסכום אלפי ישראל שהם ת
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ותבין . אלה המספרים מורים על אמתת מהות הספירותו, אלף
ן "ן יוצא מכאן זמ"ן ומני"ם הכולל באמתתה זמ"זה מסוד הש

י זה שמי "ר ועם זמן בעצמו עולה שמ"ן זה סוד החמ"עם נו
ושמו את שמי על בני ישראל "וכן כתוב אחר הברכה . לעולם

 כעניין אשר תשים לפניהם "ושמו"וענין ". ואני אברכם
ת "השמו, י"ת שמ"ומספר א. ינו פירוש השם המפורששעני

ומספר זה הפסוק במניינו עולה אלפים . אשר הברכה באה בהם
משה ידבר והאלהים יעננו ומאה ושלשים וששה וסימן להם 

' ותיבותיו ח' ח והוא פסוק א" ואותיות ואותיות כ.ל"בקו
ודע כי . ו"והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בוסימנם 
והקללה הם חותמות של שם המפורש שבהם העולם הברכה 

והברכה היא שפע הטובה . נדון ומהם הטוב והרע מתפשטים
והשם צוה . והקללה היא חסרון הטובה וגרעון כחה, ויתרון כחה

ונתת את הברכה על " לחלק את שתיהן על שני הרים כאמרו 
וזה הם חרבן וזה הם ". הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל

כי הכחות מתהפכות והרוחות נערכות וכסדר הן הולכות בניין 
בממשלות ובממלכות ועל פי המדבר נסמכות בחי ובצמח 
. ובמתכות וכל העולמות אחריו נמשכות בקללות ובברכות

ב שבטים בהם שמעונ לוי יהודה יששכר יוספ "ולפיכך נחלקו י
ואלה יעמדו . אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בנימנ
ודע כי . קללה בהר עיבל ראובנ גד אשר זבולנ דנ נפתליעל ה

א פעמים שאומרים לעם ברוך "הכל תלוי בשם כי הברכה ה
ו פעמים שאומרים ארור אשר סופם אמן "בשם השם והקללה ו

ד הוא שורש הברכה "והשם שראשו יו. פעמים אחרות' ועוד ה
ח וסודם החכמה "אמנם אלה ואלה הם ע. בעדות ברכת הכהנים



 הספירותנשא             מפתח            

ל 

. א"א ולה"שמות שכוללים הברכה לה' ו שכתבתי על גכמ
ויהפך יהוה לך אלהיך את הקללה לברכה כי "ולפיכך נאמר 

א קללות עולה "ברכות וי'  ודע כי מספר י".אהבך יהוה אלהיך
ויצא מכלל חצי השם , ם"ל מאזני"ו וסודם מז"ה והוא אחרי"רכ

. ה"ה פעמים י"הראשון מורה על עצמו בחשבון המרובע י
ה ויצא מכלל חצי "ל טל"א וסודו מז"ך עולה קכ"ומספר ויהפ

ה "ה פעמים ו"השם השני מורה על עצמו בחשבון המרובע ו
וכבר רמזתי לך פעמים לפי ענייניו אלו שהכל . והכל תלוי בשם

תלוי בידיעת השם שהוא תכלית כל הכוונות כמו שהוא 
יני וא. ראשיתם בתוכם והוא המכריע כל הדיעות והבוחן אותם

ב "צריך להאריך בקרבנות שבאו אחר ברכת כהנים על ידי י
ובסוף הפרשה הזאת אחר הקרבנות נאמר . נשיאי ישראל

ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול "
מדבר אליו מעל הפרוכת אשר על ארון העדות מבין שני 

 זה הפסוק מאיר עיני עורים ברמזיו ".הכרובים וידבר אליו
 מעוררינו ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתומרו וא. כולם

לדעת כי אהל מועד מדבר עם משה לפי הסוד הנעלם והוא אד 
ל "ת הקו"ע א"וישמ. עולם אשר ממנו עולה אדם לדבר אתו

ר "י דב"ר לו"ם ב"ו אד"ר אלי"ר מדב"ת מבש"ך המו"מלא
ת "ל הכפר""מע. ודרך פירשו מלת מדבר כמו מתדבר. ו"מאלי
ל "ר ע"אש. ר"ו הכת"ר אלי"ה מדב"ל מש"ך מפע"ל מתהפ"ער
ן והסוד על עדות "ת אהר"ל דע"ר ע"ת אש"ן העדו"ארו

ם מבין שני הברכים ששם מקור "י הכרובי"ן שנ"מבי. השמות
ם ראשי תיבות "י הכרובי"ן שנ"מבי, היסוד והם רכבי השנים

י "י לפנים ו"ל ו"ר א"ו דב"ר אלי"וידב. ה"ן שלש"ה מבי"מש
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ע "ר ויגר"י סגו"ו סגור סגרו הסדר גרונ"ו אליה"הלאחור כרד
ר "א ידב"ר הו"י והעוב"ר ל"ד ידב"ר אח"ר מכי"ו יאח"רגעי
  . י"אל
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  פרשת בהעלתך
  

כוכבי לכת ' רמז לז, נרות המנורה' צוה השם יתעלה להדליק ז
נרות מפה כנגד ' וג, נרות מפה כנגד שבתי וצדק ומאדים' ג

כולם כנגד חמה שהוא תוך ונר אחד בין , לבנה כוכב נוגה
כוכבים הם שערי העולם ' ואלו הז. הכוכבים הששה הנזכרים

ימי ' בראם השם מקשה כמנורה וכנגדם בשנה מתגלגלים ז
בראשית וכנגדם בנפש פועלים שבעה שערים בראש 

ודע . ומתפעלים זה מזה לפי קבלת כל אחד מהם מחוץ ומחבריו
מערכת השולחן בו ו, כי המשכן מלא בעולם והכל מצוייר בו

שש מערכות מלחם הפנים מפה , כמערכת המזלות בגלגלים
וכן כל דבר על כלל מערכת המחנה הנסיעה כולה . ושש מפה

והחנייה בעליונים היא ". על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו"
על דרך הסתלקות השגחתם מהמושגח ונסיעתם היא התנועה 

י המשכן כבר ושאר פרט. אל החזרתה חלילה אל העניין
בארוהו הרבה מהמפרשים אל מה נתדמה בו כל דבר ודבר עד 
שמי שהיה מעיין בתבנית המשכן ובתבנית כל כליו לא היה 

והיום החוקרים שאינם . צריך חכמת שמים כי ממנו היה יודעה
משגיחים בדת אין להם דרך להשגה האלוהית כי אם אחר 

יה חכמת עיונם בחכמת שמים על חכמת הלמודים אשר אחר
כי מלאכת ההגיון אינם מכללם . הטבע ואחריה חכמת האלהות

אך היא כלי להכנס באלה החכמות בדבור עם שמירת הטעות 
והשגיאה מפני הנגדיית הנמצאות במחשבות הדמיוניות 

ואמנם אנחנו היום משכן . ובנביאות בפה ובנכתבות בספרים
, תמצוייר לפנינו ולא חכמת שמים ולא טבעית ולא אלוהי
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ל מחכמת ההגיון ודרכיה וקראוה חכמת "והרחיקונו חכמינו ז
ואמרו מנעו בניכם מן ההגיון והמפרש בניכם על עצמכם , יונית

הנה אנחנו עם כל זה לולי מציאות . טעות הוא בידו מצד אחד
ואמנם עם רחמי השם בה . התורה התמימה אבדנו כולנו אבדנו

נינו עליונים הנה התורה מורה לנו היום הכל מצוייר לפ
ותחתונים וכולם ניכרים לנו על פיה כשנרצה להמשך בה אחר 

הפוך בה ' 'הכוונה האלהית הנבואית ונעמיק בה כראוי כמו שאו
והפך בה דכולא בה וכולה בך וכולך בה ובה תחזי ומינה לא 

 וזה כי בעיונינו בנסתרות היא תעריך לנו אור ).'כב' אבות ה(' תזוע
  . נרותיה

  
ה בעצמה כי היא מאירה לכל רוח "ם התור"ת ה"נרווזה כי ה

ת בין הכל "פינות העולם והיא האמצעי' משש קצוות ומד
כ נאמר "וע, ובעניין לולי הקבלה מה אנו מה חיינו. 'בגימט

וזהו מה שרמז אליו הנביא באמרו . ברוך המקדים רפואה למכה
לולי יהוה צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו "

 וסוד הותיר לנו שריד כדבר התורה ).'ט' ישעיה א( " דמינוולעמרה
והלשון ולפיכך צריך לעיין בהבנת התורה על דרך שיכיר אדם 
, עצמו בה כמי שמעיין במראה לראות פניו ועצמו וזולתו בה

ומזה הכלל . 'ומשם יעלה הרואה בה בעיון אל הכרת קונו ית
ורה יאירו בהעלתך את הנרות אל מול פני המנהעיוני אמרו 

ר אשר "ת הבש"אשר הם יורו דרך תנוע, ת"ת הנרו"שבע
ובו תדבק ובשמו "ע בסוד אמרו "ת הנשב"עליה נחתמה תור

,  כי כל נברא מושבע בשמו ומושבע מלשון שבועה".תשבע
ת "ו שבע"ומספר יאיר. כ שבועה קיום והכל מתקיים בשמו"ג
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 אל ת"ת הנרו"ו שבע"ה יאיר"י המנור"ל פנ"ל מו"ת א"הנרו
וזה מעשה ". מול האמת יאירו כחות המשפט שהם דלת כחות

כולה היה גוף אחד מצוייר בולט '  וכו"המנורה מקשה זהב
ה ועניינה בא להורות שהגוף "ה מכשפ"ה מת"וסוד מקש. כולו

. יהיה איזה גוף שתרצה ואפילו גופי השמים, אינו חי בעצמותו
 כי הגוף הוא ,אבל החיים המחיים את הגוף החי הם זולת הגוף

הדבר המורכב מחמר וצורה והחומר אינו חי בעצמו ולא צורתו 
ועל כן היסודות הארבעה אינם חיים לא מעצמם . חיה בעצמה

אבל . ולא מצד זולתם ולא בצד המורכבים מהם בדומם ובצומח
החי והמדבר הם חיים מצורות צורותיהם שהם הנפשות 

י המרגיש מעידים וחיי הח. המגיעות אליהם מנפשות העליונים
וגופי הנרות אין . על היות שם חיים שגם הם צורות לחייהם

' ב, גוף הפתילה' א, עניינים' להם אור בעצמם אבל יש בתוכם ג
ובהתחבר שלשתם יחד יתחייב מהם . גוף האש' ג, גוף השמן

ואורם להשיג בו , ותכליתו להאיר לעיני הרואים, מציאות האור
ואלה העניינים כולם רמזים להשגות . מציאות הגופים ותאריהם

העניינים האלהיים המשותפים עם האנושיים בספירות והדומים 
ואיני צריך לתאר למה הם דומים כי הם מבוארים בעצמם . להם

כמראה אשר הראה יהוה את "ואמנם אומר . לכל משכיל
ר "ם וסודה נ"ר האד"אשר היא נ" משה כן עשה את המנורה

ל מורה "ר הגדו"היות עניינה המאום עם "ן ונרד"ם יש"וד
מראה לנביאים צורות אש מוגשמות מהם למראית ' שהשם ית

  .ה"העין ומהם להבנת הלב וכל שכן למשה רבינו ע
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ועוד צוה השם לטהר את הלויים ולהקרבם לפניו ולהבדילם לו 
והבדלת את הלויים מתוך בני ישראל והיו לי "באמרו ' ית

ונתן . ' וכו"ם לעבודת אהל מועדהלויים ואחר כן יבאו הלויי
ִּכי ְנֻתִנים ְנֻתִנים ֵהָּמה ִלי ִמּתֹוְך ְּבֵני "טעם להבדלתם לו באמרו 

ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ִּפְטַרת ָּכל ֶרֶחם ְּבכֹור ּכל ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקְחִּתי 
ְּביֹום ִּכי ִלי ָכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה : אָתם ִלי

ָוֶאַּקח ֶאת : ַהּכִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי אָתם ִלי
ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים : ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְלַאֲהרן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבד ֶאת ֲעבַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
אֶהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּב

הנה באר באלו הכתובים ". ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶדׁש
  בבכורות' סוד כהנים ולויים וישראלים ועניין רצונו ית

ואמנם . ובחליפיהן שהוא המיר בכורי מצרים משרתי הכהנים
ולא יהיה בבני ישראל לית הכוונה בעבודה ובבכורה אמרו תכ

 ולהורות על זמן עבודתם ,נגף בגשת בני ישראל אל הקדש
זאת ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים ִמֶּבן ָחֵמׁש "ן באמרו "גלה סודם בשם כה

: ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבֹוא ִלְצבא ָצָבא ַּבֲעבַדת אֶהל מֹוֵעד
: ָנה ָיׁשּוב ִמְּצָבא ָהֲעבָדה ְולא ַיֲעבד עֹודּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁש

ְוֵׁשֵרת ֶאת ֶאָחיו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִלְׁשמר ִמְׁשֶמֶרת ַוֲעבָדה לא 
הנה באר שעבודתו ". ַיֲעבד ָּכָכה ַּתֲעֶׂשה ַלְלִוִּים ְּבִמְׁשְמרָתם

ה שנה בלבד ולסוף חמשים שנה ישוב מצבא העבודה "היא כ
סמך לעניין זה יציאת מצרים והפסח כ "וע. רמז לשנת הגאולה

ופסח שני לטמאים רמז לאנשי הגלות שהם בארץ טמאה  
איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם "כאמרו 

  ".או לדורותיכם ועשה פסח ליהוה
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וכבר ידעת שזאת ההלכה שאלוה הטמאים למשה והשיב להם 

  מלמד שנעלמה ממנו"עמדו ואשמעה מה יצוה יהוה לכם"
, ובמקום שהודה על גנותו הורה על שבחו, הלכה באותה שעה

כלומר שעם היות העניין נעלם ממנו לשעתו גם השם נענה לו 
כ "וע, ורמז בעניין סוד הישועה. מיד בכל עת שרצה לשעתו
שבמלת ' הנקודה על אות ה(בחקה גדולה ' באה נקודה אחת על אות ה

ודע כי זמן הגלות . דורותכ זכר ה" לפיכך שנה וע)'י' במדבר ט, רחקה
אלפים שנה בלא ספק ומן שנה ראשונה של ' נשלם בסוף ה

ו בדרך רחקה לכם "אהאלף הששי התחיל זמן התשועה ברמז 
וכבר רמז . ' וכוו אז יכנע לבבם הערל"אוכן או לדורותיכם 

עניין זה בימי הבריאה ואמר כי יום החמישי נבראו בעלי חיים 
, בעלי חיים ארציים והכל למיניהםמימיים ויום הששי נבראו 

חוץ מן האדם שלא נאמר בו למינו מפני שהבריה האחרונה היא 
. לאיש העשוי בצלם ובדמות ועל כן השלימו והשליטו על הכל

ונזכרה הוצאה בארציים ושריצה במימיים רק נפש חיה נזכרת 
כ ויהי האדם לנפש חיה "בשניהם ובאדם צלם ודמות ונאמר ג

  .ם לאכלהוהצמחים לשניה
  

אלפים ' ה שנה אחר ה"ודע מהלך מחזור הירח נשלם בל
ר שנאמר "ה מחזורים כמספר שמו שהוא סה"ונשלמו לו רס

ה " והחל לשמש מסימן אלו).'ג' ש ז"שה(" שררך אגן הסהר"
אלפים שנה ושלשים ושש ' ו שהם ה"א עם ל"כלומר מראש ה
 בסוף ק מחזורים"וכן השמש נשלמו ממחזוריו פ, יתרות עליהם

שנה אחר ' נמצא כי אחר תשלום נ. אלפים שנה' אחר ה' שנת מ
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' ה שנה והשמש בן י"אלפים שנה ליצירה יהיה הירח בן י' ה
י מארת ברקיע השמים להבדיל בין "יהוהוא סוד אמרו . שנה

 .היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים
, שני המאורות שהם יהי אור ויהי אורוהוא הוא סוד אמרו 

י "לשמש נשאר ה' ובאה מלת יהי להפך המספר שאם תאמר י
י "כ נאמר ויה"וע. לחמה' ה ללבנה נשאר י"לירח ואם תאמר י

וזו הדרך עמוקה ורחוקה מהפירוש . להעיר כי זה האלף הששי
הנמצא בתוך הפשט ועל כן אין צריך להעמיק בה עתה בזה 

  .המקום
  
אֶמר מֶׁשה קּוָמה ְיהָוה ְוָיֻפצּו אְיֶביָך ַוְיִהי ִּבְנסַע ָהָארן ַוּי"

ּוְבֻנחה יאַמר ׁשּוָבה ְיהָוה ִרֲבבֹות ַאְלֵפי : ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניָך
וכל שכן שיבוא הדבר הגדול הזה עם היות שם שני ". ִיְׂשָרֵאל

אחד , נונים הפוכים קצרים מביטים לאחריהם כתובים למפרע
   ואלו הן צורותיהןויהי העם ואחד לפני ויהי בנסוע הארןלפני 

ודע כי מי שאינו מכיר סוד הכרבים לא יכיר סוד השכינה    .   .
ומי שלא ידע סוד להט החרב המתהפכת לא ידע להשמר מידי 

אבל מי שמכיר וידע אלו העניינים בעצמו . שומרים עץ החיים
, ובעולם ובתורה קל עליו להבין צורת התהפכות העניינים

וייה וההפסד עדים בסודם על התהפכות הצורות בעלות והה
ן מתהפך ויושב ורואה "וקל עליו לדעת ענין כל נו, החמרים

ם וסודו "ו ומספרו חמשי"ן סודו ק"כי כל נו. ומביט לאחור
ה ושתיהן תמיד "ה וקלל"הכל בנסתרו ברכ, ם הגדול"הש

בן חמשים ישוב "מתהפכות חמשים חמשים רמז לאמרו 
ורמז לזמן הגאולה ורמז היובל והשמטה ". המצבא העבוד
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 ורמז לחמשים ,"וקדשתם את שנת החמשים שנה"כאמרו 
וידוע כי חוט השדרה שמו נון . נונא, שערי בינה ותרגומו של דג

ואשר , והוא ארוך יש לו ראש בראש ויש לו זנב עד ראש הזנב
הוא סוד הייחוד ושם עיקר העטרה והוא מקום ברית מילה והוא 

ועל כן הסוד בשני נונין של ענן . כאות הקשת הנזכר בנחאות 
את " "והיתה הקשת בענן" "כי בענן אראה על הכפרת"

וארון " קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ
 תרגום וידגו לרובוהסוד כתרי נונין דימא ". ברית יהוה נוסע
לא ומשרת משה הוא יהושע בן נון נער ". וכנוני ימא יסגון

 בין העם ובין הארון "דרך שלשת ימים" "ימיש מתוך האהל
ויסע מלאך האלהים "שלש ספירות ביניהם נפרדות מהם 

שהיה ' הרי נ". ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם
ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד "  הולך לפנים וחזר אחור 

היה הולך ושב אחור נ  גם כזה סימן טוב שני ".מאחריהם
ז "ך בכ"וסוד הנ. הנה שני אותות כשני עדים כשרים.    למפרע

אותיות עד נאמן על זה כי הוא תוך האותיות ארבע תיבות 
ן "ף זע"ץ חפ"טצ, משמאל' ת וד"ש דמ"ר גל"ק בכ"אי, מימין
ג "תמצא לפנים י' עד ה' ומן א. ך"תוכם והיא תיבת הנ' ם וא"וס

והנה . גם כןג אותיות "תמצא לאחור י' עד ך' ומן ט, אותיות
ד לאחור ושניהם כוללים השם "ד לפנים וסימן אח"סימן אח

תוך האותיות לפי השתלשותם ואמנם ' ואם כן הנה אות נ. שלם
לפי התפשטותם כפי סדרם הישר הראשון המיוחד בחשבון 

והנה לפי הייחוד והשלוש אתה . תוך האותיות' תמצא אות מ
חקוקות ועל כן ושתי אותיות הללו הם תוך הזרע , ן"מוצא מ

. נזכרות בהכרת חורי הנחירים מה שאין כן בשאר האותיות
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ן כל "ו וסודה האמי"ן י"ן חסר ממלת מ"וידוע שמן שם אות נו
ם ואז "ת נאמני"וישראל היו בתחלה כ, ן בשם"ן מאמי"נאמ

רע "ועל כן נרמז שם . שבו להיותם להפך ולאחור כמתאוננים
שנאמר , בסוד רוח אפיו "באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו

אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נוזלים קפאו תהומות  וברוח"
ותבאר "על כן נאמר ] ם"מי) [ם"עי(ן הוא " וסוד מ".בלב ים

. ת"ף דל"א נקרא באל"ד ה" ואם כתיב ביו,"בם אש יהוה
'  אשר הה*נ*ח*מ*ה ומסוד מלת "ותאכל בקצה המחנה"

ן הנשארים "ן סוד מתוכו תבי' בזנבו אבל ח' בראשו גם ה
ס ומספר "ומספרם כמספר רביעית מעלות הגלגל שהן ש

ע " והכל ר"רע באזני יהוה"רמז לאמרו . ע"שלשת חלקיהן ר
ה "ע לבנ"ם וסודם רג"ם מרעי"ץ רעמי"ל ונתן ער"ומן והל

. ל ודעם"ע עם המז"ע גם שתוף הרג"ם עם הזר"משתוף הגל
וד בהברת ואמנם תבין סודם משתוף הזכרת האות עם הנק

ואמנם האות כמו המזל והנקוד כמו הרגע וכן הזרע . המבטא
 והבן קשרי הפלאות האלה האלהיים ].כמו הנקוד[כמו האות והגלם 

וקשרי התורה , והפלא מהם ותן שבח למי שבראם וקשרם
, ולפי הסוד הנעלם הכל התחייב מקשרי התורה. מתדמים להם

' ון ונוחו לרמז בל נסיעת האר"ולפיכך נסמכו אלו הפרשיות ר
שמות ' ח כולל ג"וזה כי סוד ע. נע' ן לאחור אחד נח וא"נוני

הקדש אוצר מציאות הגלם שסודו לחם מגלה בם החכמה 
מרמז ' וסוד זה תבינהו וי. התוריית על דרך גלגולו בסבובו

והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם "אמרו 
ת על מה "וזה לך האו ".בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר

, ה ומן וישובו שהוא מורה לאחור"שאמרתי שהוא ממלת תאו
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" ויסע מלאך האלהים"ף סף כתיב והוא סוד "וסוד האספס
וכן . ו"ש בקרב"ף רא"ף סו" והנו סו"ויסע עמוד הענן"

וסוד , ש"ה א" שמאלו הקשת כי הקשת מלאש"ע הא"ותשק
  .ת חמר ראשון והוא השרש"הקש

  
ם "ה סודם חנ"ן של מלת המחנ"ך שני ההיוהנה מה שבתו
ן הנרמז " הוא סוד הנו"זכרנו את הדגה"הנזכר בפסוק 

מן והוא כזרע גד לבן  "וסוד הפוכו תדענו מאמרו שם. ההפוך
ויהי בשלח פרעה את העם "בפרשת " וטעמו כצפיחת בדבש

ושם "והיה זה אחר זכרון המים בעניין ". ולא נחם אלהים
כשאמרו שם , כי שם מקור הנסיון" למען אנסנו" "נסהו

ושם נאמר ". בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע"
ש "רמז לחם מן ה" הנני ממטיר לכם לחם מן השמים"להם 
 ן"ד השמ"והיה טעמו כטעם לשרמז לאמרו פה , ם"מי

" ערב וידעתם"ו "ם רמז השל"ש דמי"ם א"ד אמי"ם ש"השמי
דבר יום " על כן .מושכל ומורגש ערב ובקר" ובקר וראיתם"

זה "ד שעות " כ"ויהי ערב ויהי בקר יום אחד" רמז "ביומו
בקר " "וזה זכרי לדר דר" "ערב וידעתם" "שמי לעלם

ב "ם ער"יו.  עד שלשת חלקי הגלגל או ארבעת חלקיו"וראיתם
בערב בשר לאכל ולחם בבקר "ם "ר עד ישן שרפי"בק

לחם  הנה רמז כח הערב בשר לאכל ורמז כח הבקר ".לשבע
 וסוף העניין בשניהם נאמר .וברכתכ " ואואכלת ושבעתלשבע 

בין הערבים " באמרו ,"וידעתם כי אני יהוה"אחריהם 
ודע שעל סוד . 'וכו" תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם

 "ותעל שכבת הטל" וכן "ותעל השלו"הבשר נאמר שם 



 הספירותבהעלתך             פתח            מ

מב 

 ".והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח"ע "ת זר"בסוד שכב
ן והוא סוד "ז זמ"ד ר"ע ג"והוא נון כזר, ג"ד הפוך ד"וד גוס
ן גם המן רב המזון אוצר המזון הוא ארמון "ב הזמ"ן ר"והמ

ש "ן בלעז פ"כי על כן רמז נפשנו נו. המזון וארמון הזמן ודעם
  .והוא דג כי הנפש שטה בים החכמה כדג בים הגדול

  
 על וברדת הטל" ובמן ירידה שנאמר ,"ותעל"ונאמר בשלו 

 ואמנם הטל נאמרו בו ירידה ".המחנה לילה ירד המן עליו
 כי כן דרכו יורד "ותעל שכבת טל" "וברדת הטל"ועליה 

כ "ם וע"וכן טלה עולה ויורד וכן כל ד. ועולה וממנו סוד הבריה
שמשתנה לכל ,  ועינו כעין הדםח"ועינו כעין הבדלנאמר 

וטבע . ן"ע לב"הצבעים רק צבעו הראשון הוא לבן בסוד זר
הלבן כטבע החמר וזה כי כמו שהחמר מקבל כל הצורות 

כן הלבן שהוא ראשית כל ] טבעים) [שבעים(הנקראות 
והוא רמז לחמר ראשון . המראים הוא מקבל כל הצבעים

כי לשלג יאמר ֱהֵוא "הנקרא שלג שתחת כסא הכבוד שנאמר 
והשחור הוא . ז מחלק שני של מורה"תדע זה מפרק כ ".ארץ

ואמנם תבין . וא תכלית כל הצבעים והמראים ודעםהדיו שה
 עניין צורת ההשגה כדעתך סוד "ועינו כעין הבדולח"מאמרו 

שם הבדולח ואבן "שהאחד נזכר בסודו , הנהר היוצא מעדן
נהפך לפי לשון (.) תבין זה השם , בלעז' קרישטאלו'" השהם

וכן הצורות נראות כבדולח פנים ואחור ישר , אישים(...) לעז 
ודעם והבינם , ש הפוך וישר וישר"ם המפור"והפוך בסוד ש

ותדעם עוד מן צירוף זה . מסוד אש שחורה על גבי אש לבנה
ה סירה עוד "ש מנהר הרוח אש ונח"ר מנהר אש רוח הרא"החמ
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כי פרי האש רוח פרי הרוח אש ועוד חמשה ארוכים והן 
ש והנה הרא. ההרגשות ורמזם ובני דן חושים כי הם מדות הדין
ועוד ראש , רוח המן כי הראש מן הרוח גם הרוח מן הראש

והסוד המתגלה מכלל העניינים . ראש המים רוח, הרוח והמים
עצמי רוח אש , עצמי מים רוח אש, בצירוף עצמי אש מים רוח

. ן"ר ראשו"ת מחמ"ש מהקש"ה מהשר"ם שלש"והם עצי, מים
 מן הנשמות מלא "ותן שמה מלא העמר"וכבר רמזתי סוד 

, מלא היש מן'  בגימט"קח צנצנת אחת מן"נשימה והוא רמז ה
והעומר עשירית האיפה "שנרמז בסוד אמרו ' שים עמם י

וסודם התהפכות מדבר . ן"ש מי"א הי"ויהיה הסוד מל" הוא
ל "י המתהפך להיות בו השמא"ל השמינ"לדבר בסוד הגלג

ם בעצמם שהם "וזהו סוד הנוני. ל"ן שמא"ן גם הימי"ימי
בלתי נקראות והם אינם מכלל הספר עם היותם רמזים אותיות 

לאשר אמרנו וגם לעניינים אחרים גדולים מאד ועמוקים מאד 
ת הוא סוד "וסוד עגו. יותר מהנזכרים והמעיין בם אולי ידעם

ץ "כי חמ". עוגת מצות כי לא חמץ"והרמז עליו , ת"עץ הדע
 .ת"ן הדע"ת והוא סימ"ם עגו"ת צל"ץ הדע"ר הוא ע"עם שא

ואמנם אין כל הורה על מיעוט השגחתם בשם שהוא הכל ולו 
ספר אל עינו של " בלתי אל המן עינינו"ומפני שאמרו , הכל

ם הנרמז " מין הכבד לח הוא הד"ועינו כעין הבדלח"המן 
שטו ולקטו וטחנו דכו ובשלו ועשו אותו עוגות ". למעלה

ולהלן הוא . ש"ם הנשל" ד"והיה טעמו כטעם לשד השמן
 הורה על תכלית המתיקות לפי "וטעמו כצפיחת בדבש" אומר

טבע המזון וגלה לנו צורת המן ושהוא כולו נקודות עגולות 
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כזרע גד והמראה לבן זך מאיר ועינו כעין הבדלח ומראהו זך 
  .מאיר

  
ודע שבמראהו גלה לנו סוד הנבואה והוא שדמהו למראה 

י כן זרע ד כ"ן ג"ן שסודו ענ"ן עד"והוא לא מנהרות ג, הבדלח
 הוא שם האחד פישון"כי שם נאמר . ן"ן עד"ל ג"סודו ע
את כל ארץ "שסודו " הוא הסובב את כל ארץ החוילההדגיי 

ט "ב חו"ט הזה"וסודו שרבי" החוילה אשר שם הזהב
ם " שם הדח"וזהב הארץ ההיא טוב שם הבדל". ה"השדר

  . שם הנבואה שם הדין"ואבן השהם
  

עם שהוא כבד עליו ואומר והנה משה צועק לשם על טרח ה
ואמנם השלו . כפי קשר כל העניין ההוא',  וכו"מאין לי בשר"

רצה להקל ' והשם ית. הראשון עלה מן הארץ והשני מן הים
אספה לי שבעים איש מזקני "מעל משה באמרו לו אז 

וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן "ואמר . 'וכו" ישראל
אתך במשא העם הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו 

ומפני שכונת השם להורות דרך ". ולא תשא אתה לבדך
הגיד צורת הנבואה במראה המן ' הנבואה לכל רואי ספרו ית
כי הבדלח שזכר במן טבע להורות . ובמראה הנבואה לזקנים

לעיניים באמצעיתו צורות האותיות גדולות מאד יותר ממה שהן 
הפוכות הראשים וגם צורות , בטבעם הראשון המצוייר בספרים

וכן מראה . למטה והרגלים למעלה וגם ישרות כרמוז לעיל
הנבואה בעצמו מפני שהאותיות שהן הנכתבות באש שחורה על 
גבי אש לבנה אינן נראות אלא על ידי החמר הראשון כלומר 
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ועל כן הם מתחלפות ומשתנות ופושטות צורות , באמצעיתו
נקראות אותם ולפעמים נראות לעיניים ו. ולובשות אחרות

מאירים בעיניים ולפעמים נראים לעיני הלב ונקראים תמים 
למשה ' והוא אמרו ית. וזהו עניין הנבואה, מתמימים הלב

 כי לא אמר ,"ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם"
והנה השפע . מרוחי ולא מרוחך אלא מן הרוח אשר עליך

ן וידבר וירד יהוה בענ"מתפשט תמיד לכל רוח ורוח ואומר 
אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש 

 ואמנם ".הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו
ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים "אלדד ומידד נאמר אליהם 

 וסוד שמות שניהם ".ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה
ויען יהושע בן נון משרת משה "ונאמר שם . ה"במספר מחנ

 אמר זה והורה "ויאמר אדני משה כלאם". מחבריו" מבחריו
המקנא אתה "כמו שאמר לו משה , על היותו מקנא לכבוד רבו

זו ראיה ברורה שתכלית ". לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים
כי יתן יהוה "ודרך ביאור אמר . מעלת עם היא היותם נביאים

ע ורוח נס". כי רוח השם הוא רוח משה" את רוחו עליהם
הנה נזכרה . זו רוח אחרת" מאת יהוה ויגז שלוים מן הים

ויש מי שחשב , מינים באנשים ובדגים ובשלו' אסיפה הנה בג
' לומר שהשלו עם היותו עוף הוא נחלק לשני מינים המין הא

פ שהעוף מן הרקק נברא הדין "ואע. מימיי' הוא ארצי והמין הב
. רה בו אסיפהנותן שהארציי יהיה טעון שחיטה מפני שלא נזכ

אבל נאמר בו בפרשת המן הראשון הנזכר בתלונות אחר 
ואמנם ". ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה"השירה 

, המימיי הנזכר פה שאמר אסיפה למה לא נדין בו גזרה שוה
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פ שלא נזכרה בו שחיטה כבר נרמזה במלות ידועות "ואע
בים מתחלפות כסדרן כחלוף שמלה עם שלמה וכן כבש כשב ור

  .וכיוצא בם
  

ויאספו את השלו הממעיט אסף "ואלה הם המלות אמר בהם 
 וזה ".עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה

מפני שנזכרה בהם אסיפה ולא נתפרשה בה שחיטה הוצרך 
 שהוא מצורף "וישטחו להם שטוח"הכתוב לרמוז באמרו 
ה לא זכר העוף אבל זכר "והנה מרע. וישחטו להם שחוט

הצאן ובקר "מות ודגים ולא זכר חיות ולא חגבים באמרו בה
ולא מצאתי בו פירוש מספק מישב ". ישחט להם ומצא להם

ראה עתה מה מתחייב מעניין בקשת כל מותר , דעת טוב מזה
וזה כי מאחר שיש לאדם מה שצריך לו מן המזון ההכרחי 
המועיל לשמירת הבריאות אין הדעת סובלתו שיבקש לו 

פ שימצאם גלתה התורה שהוא קשה " יבקשם ואעמותרות ואם
  .'בעיניו ית

  
ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי "ועוד אמר 

 ראה כמה התורה מגנה מותר ".שם קברו את העם המתאוים
התאוה ולהורות רבוי תאותם גלתה התורה טעם המן הטוב 

וכבר , והמתוק והמופלג ושהוא המזון הטוב שבכל המזונות
ן אשר "ם נו"א מ"וסוד המן ה. ו ממנו ארבעים שנההתפרנס

 ואהיה "ואהיה אצלו אמון"ורמזו עליו , ן"הנוסף עליו אמו
 "מן הוא כי לא ידעו מה הוא"תבין סוד מאמרו . לאמון אמון

 וכן ".ואמרו לי מה שמו מה אמר אליהם". וסוד המים מי מה
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ם "מ.  אשר תרגומו מן ומן דאזלין"מי ומי ההלכים"שאלת 
ויש הפרש . ן והנה אפילו מלאים נזכרים בנחירים כי הם הם"נו

ואמנם מה היא . בין מי ובין מה בלשונינו רק שניהם שאלות
 מה זה" "מה שמך"מלת מורה על שאלת שם הדבר כאמרו 

כ על עניינים שיודעו בעצמם " ומורה ג"בידך ויאמר מטה
יין  ומורה עוד על עניין אחר שהוא כענ".מה תתן לי"כאמרו 
 שמורה למלת למה כי למה "מה אנחנו יושבים פה"אמרו 

כמלת מדוע . כ בלשוננו היא מלה מורכבת וענינה על מה"ג
כ מורכבת "שעניינה מה דעת זה הדבר כמו מלת למען שהיא ג

כי מן הוא מלשון עניה גם מענה שרשו . הרכבות על מה עניה' ג
ל ם משתה ששרשם אכ"ם מאכל וכמ"ם נוספת כמ"ענה והמ

ופירוש מלת למען הוא כמי שנותן טעם . ם נוספים"שתה והממי
בשאלה ותשובה יחד דומה השאלה למי שאומר על מה היה 

והעונה , העניין הפלוני כך או על מה הוא כך או על מה היה כך
רבים כאלה , על כך וכך, עונה לשואל ואומר לו תדע על מה

הפועל ועל ואמנם מלת מי מורה על שאלת . וכיוצא בם בלשון
מי " "מי הוא זה" "מי יאכלינו בשר"מציאותו כאמרו 

וכן " מי יהוה" פרעה אומר "מי מכולנו" "האיש הירא
שהוא כמו בעבור שניהם " מי שמך"ומצאנו ". למי אתה"

 בקש לדעת מי "מי אתה בני", קרובים להדמות בקצת מקומות
כ "וא". אנכי"זה משני בניו הוא אם עשו אם יעקב והוא ענה 

זכר לו שמו מפני שהדברים נודעים בשמות ועל כן קורא שמות 
כאמרו . למקומות לפי התחדשות העניינים עליהם ברוב העתים

 והנה אמר ".ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה"
 "מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות"עוד 
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ם אם יהיה נביאכ"ואמרו ויהיו כהויה כמו לאמר בנבואה הויה 
ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה "ואמרו ". יהוה

 לא ידעתי בו פירוש ".הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח
ארי "מספיק לדעתי עם ראותי דברי המפרשים ואונקלוס תרגם 

ואמרו קצת המפרשים כי אמרו על האשה " אתתא שפירת חיזו
רא היפה כושית דומה לאמרו על הסומא סגי נהור ויש מי שקו

  . לחומץ מתוק וכן רבים
  

ואמנם לפי דעתי אין העניין נקשר פה בדבריהם עם כל 
הרק אך במשה דבר "והעד אמרם . טענותיהם לפי פשוטו

ואין ספק כי לא לקח משה אשה ". יהוה הלא גם בנו דבר
וצפרה יפת תאר היתה מאד ולא יתכן , אחרת על צפרה אשתו

ים אותו על שלקחה ואם מאשימ. אצלי שעתה  נפרד משה ממנה
יפת תאר ולא יסבול פירוש מתוקן כפשוטו בשום פנים בזה 

, ואמנם יחייב זה ההעלם הגדול לפי שהעניין בנסתרו. המקום
וזה פירוש הנסתר . ואז יקשר הכל ואפילו לפי פשט הדברים

, אצלי והוא טוב שאפשר לסבול לפי מה שנקשר עמו בעניין
את זולתו משאר הנביאים והוא ביאור הבדלי נבואת משה מנבו

והנה התורה קרואה בשם אשה כי שלמה קראה . ה"כולם ע
ומפני שדרך התורה לכתבה בדיו שחורה , אשה בשיר השירים
וכן שלמה קראה שחורה ונאוה שנאמר . קראה פה כושית

 וזה הלקיחה כבר באה ".שחורה אני ונאוה בנות ירושלם"
 ואחר ספור "אספה לי שבעים איש"' אחר עניין אומרו ית

והוא אמרו , דרכי הנבואה שהתחדש בקצת אנשים מישראל
וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו "
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ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח 
ובא עתה להודיענו שעם היות רוח הקדש נאצל ". ויתנבאו

ן ממשה ומתפשט על שבעים ושנים זקנים שהיו כתובים בפתקי
אבל . שכתב אין משה חסר דבר ממה שהיה לו מן הרוח האלהיי

אותו תכלית השלמות כדמיון האש שמדליקין ממנו כמה אלפים 
ורבבות נרות מנר אחת וכל נר ונר מהם בו כל הכח אשר 

ולא יבדל האור ביניהם כי אם לפי הגופים , בראשון בעצמו
ננו עניין וידיעת דבר זה בנבואה איך הוא אי. וצרכיהם ותקונם

מבואר ואפילו לחברים הגדולים כל שכן לזולתם כי אם 
  .לנביאים לבדם

  
ואמנם הרוב האמן על דברי בעניין היות התורה קרואה בשם 

כתיב , "ויתן אל משה ככלותו"אשה מקובל האמן בה בפסוק 
הכלה הנזכרת בשיר השירים ובה נשלם העולם ברמז , ככלתו

אל תקרי , ל במלת בראשית כמו שבה הותח,"ויכל", "ויכלו"
והתורה מיוחסת לשם שהיא בתו . בראשית אלא בי ראשית

והיא האם , ונותנת לכלה ולאשה ולבעל התורה רמז לחשקה
והיא האחות מפני שהיא ענף יוצא ממקום , מפני שהיא השרש

. והיא הכלה מפני הפירות הנולדים ממנה עם כח בעלה, אחד
והיא הבת מפני שצריך , םוהפירות הם התלמידים הנקראים בני

כ "ולה ג. אביה שהוא הנביא או החכם לייחדה לתלמיד מיוחד
כי על , בנות רבות והן כל החכמות שהן תחת מדרגות הנבואה

 אחר אמרו עם כל "ואת עלית על כלנה"הנבואה לבדה נאמר 
 ואם כבר התבאר לך ".רבות בנות עשו חיל"שאר החכמות 

ם לקיחה כעניין לקוח את ספר כי אמרו כי אשה כושית לקח בש



 הספירותבהעלתך             פתח            מ

נ 

והמתרגם . התורה כלקיחה ממש הוא על התורה בעצמה
, ה"ת מרא"ו פירש פלאות כי הוא תרגום יפ"ת חיז"שפיר

והתורה לפי שמצא חן בה אין צורות בעולם יותר יפות מצורת 
הלא גם בנו דבר "ועדות לדברי הוא אמרם , פניה המופלאים
  .כי זו כבודה" וישמע יהוה

  
נם היות התורה משבחת משה בענוה מורה על עיקר מעלת ואמ

מפני שכל נביא שאין לא ענוה קודמת לנבואתו לא , הנבואה
כי היא המדה הצריכה מאד . יעלה בה אל מדרגה הענוים מהם
 עם החכמה וכל שכן ְלָחְּבָרה, לנפש יותר מכל מדותיה הטובות

לפיכך ו. עם הנבואה שצריכה אל שלמות מדות יותר מן החכמה
בא לזכור פה ענותנותו של משה שהיא גדולה מכל האדם אשר 

וזו מעלה הגדולה היתה סבה לו מכל הסבות . על פני האדמה
המעולות שקדמו לנבואתו להיותו במדרגה עליונה מכל האדם 

כ צוה השם לשלשת האחים למהר יחדו "וע. מהנביאים בנבואה
 אהל באו שלשתכם אל"פתאם לצאת אל אהל מועד באמרו 

ואחר כן עוד הבדיל ביניהם הבדל ". מועד ויצאו שלשתם
ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם ויאמר "גדול באמרו 

שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע 
 הנה גלה לכל שהנביאים שני מינים והם ".בחלום אדבר בו
ב שניהם משותפים "ח ול"מ, ם"בחלו. במראה ובחלום

ר הראשון לכל הנקרא אברהם והוא "ה מהאב"מראב. בקבלתה
ם והוא ששמו כבר נקרא בשם "ב אד"ם והוא ר"א אד"בר

והוא . המיוחד והוא הכח הראשון השוכן במקום הנקרא צומח
שרש להויה הראשונה לנסיעה אל הגידול והצמיחה ושם שכינת 
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והיא הקודמת בטבע אל הנפש החיה השוכנת , הנפש הצומחת
ומפני שהידיעה היא עם .  המדבר השוכנת במחואל הנפש, בלב

השגת יחס ההתודעות לכלל הגבוה משלשת הכחות ואמר שהיא 
, והחי מין לצומח וסוג למדבר, והצומח סוג לחי. המראה

על כן המעיין במדבר לא ידענו . והמדבר מין ואינו סוג לדבר
נמצא . עד שידע החי והמעיין בחי לא ידענו עד שידע הצומח

והידיעה בחי סבה אל ,  בצומח סבה אל ידיעת החישהידיעה
, ולפיכך כלל ידיעת האבר הראשון עם הידיעה. ידיעת המדבר
. ח מצות"ח כמספר מצות עשה שגם הן רמ"ה רמ"ומספר במרא

וזה האבר לבדו הוא כולל את כל האברים מפני שהוא שרש 
וכלל המח והלב עם הדבור . להמצאת כולם כשרש האילן לאילן

וזה כי הישן לא יתבטל ממנו כח הצמיחה , עניין החלוםשזהו 
בעבור שהוא ישן אבל יתבטלו ממנו הדבור וההרגש המורה על 

  .החי שהוא חי והצומח פועל בשינה פעלו
  

ושניהם כוללים , ו"ו ובשני אמר ב"ואמנם אמר בראשון אלי
, ו חיבר מלת אדבר"ועם ב, וחיבר עם מלת אליו אתודע. ל"הכ

באמרו ,  משה כלל הדבור והמראה והוסיף הבטהוכשזכר מעלת
לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו "

 וזה הבדל גדול ".ומראה ולא בחידות ותמונת יהוה יביט
בין מדרגות הנבואה והורנו בהם אמתת ' אשר הבדיל השם ית

. הנבואה ומהותה בין לנבואת משה בין לנבואת שאר הנביאים
 החבור כולו לא חובר אלא לגלות בו דרכי השגת ומפני שזה

הנבואה ראוי שאדבר בזה המקום יותר מזולתו ואדבר בה אחר 
ומדוע לא "ואומר כי אמרו . השלימי הנשאר מזו הפרשה בהן
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ויחר אף יהוה בם "ואמר עוד , "יראתם לדבר בעבדי במשה
ועניין צרעת מרים ורפואתם אחר תפילת משה שאמר , "וילך

ואביה ירק ירק בפניה " ועניין אומרו ,"רפא נא להאל נא "
והעם לא נסע עד האסף " ואמרו ,"תכלם שבעת ימים הלא
 כל זה העניין הוא עניין כללי להוראת המדות ומשפטיו ".מרים

על כל דבר ודבר והשגחתו הפרטית באוהביו עד ' הישרים ית
 .שדן אותם בדין הראוי לפי מה שהם עליו בכל מקום ובכל זמן

מדקדק עם אהביו עד כחוט השערה גומל ומעניש ' כי הוא ית
ודי למשכיל . כראוי להודיעם אמיתת דרכיו על פי מדותיו

בהבנת זה הכלל ואחר שכללתי עניין זה אשוב אל הנבואה 
  .ושמע מה שאומר בה

  
דע בני יעזרך השם כי דרך בני אדם לקרוא נביא בכלל מי 

 וזה כי כמו שאין חשש .שמגיד עתידות והדין אתם מצד עצמם
לאיש אחד מאיש אחר עד שישא ויתן עמו כך אין חשש לשום 
אדם מן הנביא עד שישא ויתן עמו או עד שיהיה לו משא ומתן 

ל ששמע מפי "ר, עם מי שנשא ונתן עמו לפי השמועה עליו
אחרים שהוא פלוני נביא ואם נשא ונתן עמו צריך להיותו יודע 

וידוע שאם מסכימים בכל . יהםבמהות הדבר שמדברים בו שנ
. דעתם שוה בקצת וחולקת בקצת, ואם בקצת, דעתם שוה

והחלוקה האמתית היא בעניין ששניהם רוצים להשיג בו 
ואם נעלם משניהם . אמיתות והוא נעלם משניהם או מאחד מהם

או הוא מפני עומקו או מפני חסרון לימודם ואם נעלם מאחד 
כ מפני "להודיעו לחבירו הוא גמהם ונודע לשני ואין כח בשני 

. עומק הדבר או מפני מעוט למוד החבר שנעלם הדבר ממנו
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ובזו הסבה תרבה המחלקת בין שניהם וכיוצא במה שיקרה מזה 
הוא בעצמו מה שיקרה בין הנביא , המין של בין שני חברים

וכמוהו בעצמו יקרה לשני נביאים שאין מדרגת . והחכם
היתה המחלוקת הנזכרת בין ולפי זו הסבה . נבואתם שוה

האחים האומרים על אחיהם הגדול מהם בנבואה והקטן מהם 
 ".הרק אך במשה דבר יהוה הלא גם בנו דבר ",בשנים

שמו הודיעם שאין הדבר ' והמכריע בין החולקים בנבואה ית
, ומדבר בם' פ שהדבור בא מאתו יתע"והוא שאע, כמו שחשבו

להודיעם אמיתת דבר זה עד שהוצרך . אין מדרגת מקבליו שוה
כ מפני שנאמר "ג, וניצל אהרן משום כבוד משה, בכעס ובעונש

ושבו , עד שהכיר.  שהיא היתה סבת הדבור"ותדבר מרים"
בי אדני אל נא תשת עלינו חטאת "בתשובה והודו ואמרו לו 

והרב . פ שהם דברי אהרן"ואע" אשר נואלנו ואשר חטאנו
ז והצרעת "רון אף כי אם על ע זכר כי אין בתורה ח)ם"הרמב(ל "ז

  .לבד על מין דבר זה למי שיבין עניין זה
  

ואמנם סוד הנבואה נודע לנביא אחר קבלו דרכי הנבואה עם 
השתדלותו לקבל כח השפע המופלג המגיע למתנבא עם רוב 

ולפעמים מגיע עם השתדלות קטנה או מועטת . השתדלות
ום כאשר בא והוא בא מאליו פתא, ולפעמים בלי השתדלות כלל

ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו "הנה 
 ואחריו כתיב ".שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם

וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן "
שמעו נא דברי אם יהיה " ואמר "ומרים ויצאו שניהם

הא למדת מכאן אשר יש עתים שמדבר . 'וכו" נביאכם יהוה
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ם בלתי כוונת הנביא וזה יקרה לזקני הנבואה לבד השם פתא
תדע זה משמואל הנביא והוא . אבל לא יקרה למתחילים בה

הוא בעצמו , פ שהיה משתדל בה והגיע לו הדבור מהשם"שאע
ואמנם חכמי . לא הכירו עד פעם שלישית כמו שמבואר שם

האמת משיגי אמיתת דרכי הנבואה יודעים שהאיש החכם 
כי הנבואה צריך שישתדל בה להשיג הדבור השלם בידיעת דר

כדמות , האלהי אחר עבור כח הדבור האנושי הטבעי אחרי נוחו
והוא החלום תוך השינה והגיע . עניין בוא השינה אחר היקיצה

רק זה , הפתרון פעם בתוך החלום ופעם אחר עבור השינה
. הפתרון הוא הדבור כפתרון העניין והגדת הדבור שעתיד לבא

 בעצמו בהגיעו יקרה בו למי שיגיע לו הפתרון בפעל אך הדבר
ואחד בהיותו , אחד בהיות הנחשב אמיתי צודק, שני מינים
הנה יקרה לפעמים שהפתרון הנחשב הוא , כיצד. שקרי כוזב

אשר יצא לפועל ויקרה לפעמים שיצא עניין אחר לפעל ויחשוב 
. החושב שזה הוא פתרון החלום שראה ולא יהיה הדבר כן

דש אחריו עניין שני ויאמר זה הוא הפתרון לא אותו ויתח
כראשון שחשבתי מפני שהתבאר לו שהפתרון השני יותר קרוב 

ויתכן שיקרה . אל העניין שקרה מצד היותו פתרון חלומו
שלישי ורביעי או יותר מהם לפי קרבת העניין אל ביאור פתרון 

ואין ספק שהדבר אשר לא השיגו איש מן האישים . החלום
ופר לו ענינו ונאמר לו כי העניין הפלוני זה דרכו וזה מנהגו וס

כל זה בלא ספק לא יתכן להשיגו אלא אחר , וזה תאר השגתו
ואם הדבר עמוק בטבע וקשה להשיגו איך . דמיונות ומשלים

יציירהו השומע ענינו שהרי אפילו מי שהשיגו יקשה עליו 
 כל שכן ,להגידו במשלים וחידות ודמיונות עמוקים ורחוקים
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השגת מהות הנבואה שאין לאדם דבר קשה יותר להשיגו בכל 
ואין כח בשכל האנושי להגיע אל זו , ההשגות האנושיות

ההשגה עד שיתחבר אליו השכל האלוהי חבור דומה לחבור 
הדומים לחבור הזכר , הנפש והגוף או לחבור הצורה והחומר

. אשוןוהנקבה אשר הטוב ממנו והמתוק שבמינו הוא החבור הר
ל חבור חתן בתול עם כלה בתולה אשר נמשך החשק בין "ר

ובעת התחברם הם מגיעים אל , שניהם זמן ארוך לפני התחברם
תכלית חשקם ונחה תנועת החשק הראשון ממהירותה וקבלו 

והיתה תנועת החשק מאז ואילך תנועה . לבותיהם מנוחה גדולה
מרוצה ולא מיושרת על עניין הגון בינוני לא מהירה בתכלית ה

ואחר התישב שתי הדעות . נחה בתכלית ההתישבות לא כראוי
על עניין אחד עוד יתחילו להתנועע על צורת חשק תולדתם 
וישתדלו לפעול פעלם לכוונת העיבור מפני שכבר דלגו מחשק 
. אחד בעל תכלית אל חשק אחר וגם הוא בעל תכלית בלי ספק

ים הנמשכים אחר וכל העניינ, וכן הדבר נמשך מתכלית לתכלית
ל בחלק השלישי "תכלית מן התכליות כבר זכרם הרב המורה ז
על כן איני צריך , וביארם באור מספיק בחלוקות הכרחיות
  .לכפול דבריו כי מספרו הנכבד יובן הכל

  
אמנם אני צריך להודיעך פה שעניין דורשי הנבואה וחוקריה 

ם כל ועל זה נאמר שא. דומה למה שאמרתי במשל החתן והכלה
כי כל דעת המשורר . השירים קדש שיר השירים קדש קדשים

ההוא להגיד לנו על דרך משלים וסודות ודמיונות צורת אמתת 
ואין נבואה אלא אחרי חשק ההשגה ואחר רוב , הנבואה ומהותה

ועיקר הנבואה הוא שתהיה הנפש . ההשתדלות להגיע אליה
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התורה המשכלת אשר היא כח בגוף מתחכמת תחלה בכל דרכי 
ואחר עלותה אל . בכלל ובסתרי המצות ובידיעת טעמיהן בכלל

מעלות ההשגה הכללית בידיעת האמתיות ובהסרת הדמיונות 
הנחשבות לפי הקבלות הראשונות תצטרך עוד אל הקבלה 

ועוד תצטרך אל מהירות . הכללית האמתית בצירוף האותיות
ב וידוע שהמכת. הדבור בשלשה פנים והם המכתב והפה והלב

שתכלית הנבואה הכללית היא , שהוא ראשון הוא גם כן אחרון
שיכתוב הנביא ספר הנבואה אחד או רבים שמועיל לדורות 

כי קרוב אליך "ועל זה נרמז בעניין הנבואה . הבאים אחריו
וזה כי כל דבר שבעולם ". הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו

ר כך ואח, עניין שלמותו לפי האנושות הוא שידובר בו בפה
יחושב עליו כפי כח המחשבה איך יעשה אם הוא עניין נופל 

ואחר כך לכשיעשה המעשה הוא אשר יוכיח על , תחת מעשה
ועל מה שנדבר גם כך הם כאשר נדבר בם . מה שנחשב בלבו

וכל שכן כשיקרה דבר זה בענייני . וכאשר נחשב או לאו
ם אבל מעשה נבואה שדינם נופלי, הנבואה הנופלים תחת מעשה

תחת השגות אלהיות רוחניות באמתת המציאות וכיוצא בם מן 
אין שם דרך שיוכיח כי אם שכל הנביא , העניינים האלהיים

ומכאן . לכל אשר אין אצלו עניין שיוכל להכחישו זולתי השם
ובהשגה בדל נביא מנביא כמו שבדל , תחלקנה מדרגות הנבואה

ספרתי לך הנה כבר . חכם מחכם בידיעת ספר אחד עם נסתריו
דבר הנבואה בקצור וראוי שתבדיל בדעתך בין המדרגות לפי 

ואשוב , מה שלמדת וקבלת באמתת השתתפותם והתחלפותם
  .בעניין הפרשיות
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  פרשת שלח לך
  

דע כי המרגלים וכל ענייניהם ספרה תורה מה שקרה להם 
ובין הבוטח ' להודיע ההבדל הגדול שיש בין מי שאינו בוטח ביי

וישלח "א הגדול שבזה העניין הוא אמרו בם והפל. 'בו ית
עם היות הדבר נגלה , "אותם משה ממדבר פארן על פי יהוה
ואמנם יהושע וכלב בטחו . לשם העלימו השם מן משה ומן העם

בשם עולם ולא נראה להם הכח הענק ולא העמלקי וחבריהם 
כח אנושי מפני ששערו כחם כנגד כח השם שהוציאם ממצרים 

ד עבדותם ועשה להם תמיד נסים ונפלאות מיד פרעה ומי
ואינו פלא שלא יחשבו . והאמינו באמת שכח השם חזק מכל כח
אבל הפלא הוא על עשרת , כח כל עם לחזק בערך אל כח השם

והיה להם לקחת ראיה ודרך . הנשיאים שחשבו מה שחשבו
עתה ידעתי כי גדול יהוה מכל "ארץ מיתרו שאמר 

יהוה "עצמו שאמר בפיו  וגם מדברי פרעה ב,"האלהים
 ומה שנפל עיקר השם עליו ועל ".הצדיק ואני ועמי הרשעים

כל עמו והלא היה להם לחשוב שמי שעשה עמהם להפליא 
תמיד בכל מה שראו עיניהם הוא בעצמו ששלחם לרגל את 

וכל החוזק שראו בעמים הוא חולשה מפני חוזק השגחת . הארץ
 שהשיבו למשה ואמנם הורו דבריהם לפי מה. האל עליהם

פ שאמרו אמת במה "ואע. ולאהרן ולעדה שהם מחוסרי אמנה
אך היה מן הדין , שראו לא היה ראוי להחליש לבב העם

כ אומרים מה שאמר "והיו ג. שיאמרו מה שראו שעל כן שלחום
 אבל אמרם ,"עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"כלב 

היה בתכלית  "הוא ממנו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק"
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הרע ולא הם לבדם חטאו במה שאמרו אבל חטאו והחטיאו את 
וימס לבב העם ויהי למים עד שגם הם בכלל . הרבים בדבריהם

 "נתנה ראש ונשובה מצרימה"הודו שהם קטני אמנה באמרם 
וארבעה עמודי עולם עמדו כנגדם והם . הנקשר עמו לפני זה

מעם את משה ואהרן יהושע וכלב אשר קרעו בגדיהם בש
, ובמה יבחן אדם אלא במעשה ובמחשבה ובדיבור. דבריהם

ואלה השנים היה פיהם ולבם שוה בהבטחת השם וכן הורו 
אם חפץ "באמרם ' והנה תלו הוכחה נצחית בחפץ ה. בפעלם

ַאְך ַּביהָוה ַאל ִּתְמרדּו ְוַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו ֶאת ', וכו" בנו יהוה
 ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם ַויהָוה ִאָּתנּו ַאל ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם

וראה רשעות העם שהתורה מגלה עדותם באמרה ". ִּתיָרֻאם
 ועל כן ,"ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים"עליהם 

 ".וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישראל"אמר 
וראה איך הכעיסו . והוא פלא גדול להתראות הכבוד לכל יחד

עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה לא "שאמר את השם עד 
ועיין מה ". יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו

שיתחייב מזה שההמון אי אפשר להיותם לעולם חזקי אמונה 
  .אם ינוסו או יבחנו ואפילו אחרי כמה אותות

  
עשה לי אות , ומכאן תבין שהאומר היום לנביא אחד ממנו

אינו אלא בדמות מראה את , והאמין שאתה נביא השם באמת
שהרי התורה מעידה שדרך , הנביא לפי מחשבתו הפחותה

ואמנם . אמונת ההמונים אינה שלימה אפילו אחר כמה מופתים
אם שום נביא מן הנביאים שלוח בשליחות מיוחדת אל איש 

הדין נותן שיתן לו , אחד ובקש האיש מן הנביא מופת ואות
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והוא .  כדי שיאמינו דבריוהאות שצונו השם לבקשו מן הנביא
וכי תאמר בלבבך איכה "הגדת מה שעתיד להיות כמו שנאמר 
אשר ידבר הנביא בשם : נדע את הדבר אשר לא דברו יהוה

יהוה ולא יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא דברו 
 והפלא בזה כעניין ".יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו

אשר לא דברו "באמרו זה שזכר הבחינה על דרך שלילות 
איכה נדע את הדבר אשר דברו  " ולמה לא אמרו".יהוה
והיה נותן האות אשר ידבר אם יהיה ואם יבא אבל זכרו " יהוה
רק זה העניין הורה בו סוד מופלג והגיד כי הידיעה . בלאוין

בשלילות היא ידיעה מספקת לאמת בהן האמתיות בידיעות 
והנה העם . פת בחיובבחיובים בעצמם כשתודע השלילה במו

ה ומפני שטענתם "הזה בקש השם להנקם מהם לולי תפלת מרע
  . 'וכו" ועתה יגדל נא כח יהוה"בכח והיכולת לומר 

  
והראשונה . וזכר שבע מדות הראויות לבקש בם סליחה מהשם

והוא עיקר כל המדות שהוא מדת רחמים פרטית שם מיוחד 
חיל לפני כל כלומר מורה על השגחה פרטית ובה ראוי להת

. כי לולי היא לא נבדלה עדתינו משאר אומות העולם. המדות
והקרובה לה הצריכה יותר מכולן לפי מציאות הפרט היא 

 וגם היא השגחה כנגד ורב חסד והשלישית .אריכות אפים
וסוד ארך אפים כנגד הנקרא מקטרג אשר לעמוד כנגדו . הרעה

' והה' והד. יםנקרא ארך אפ' ועל כן רצונו ית, בא כל קרבן
 עון ופשעשתיהן מדות נשיאת שני מיני חטא שהן נקראים 

 מדה מיוחדת וכפולה בחיוב ושלילה ונקה לא ינקה. 'וכו
. כתרגומו סלח לדיתבין באוריתא ואלו דלא תיבין לא מזכה
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וזכר בזו סליחה ובזו שם זכות ובהזכירו שם תשובה לתורה 
עם היותה מדת ' והז. הוא סוד הבינה בה ושאין זכות זולתה

כ "היא ג, דורות' לדפוקד עון אבות על בנים הדין גמורה והיא 
ושפטו את העם משפט "כאמרו . משותפת עם יושר וצדק

 ויש לדבר הרבה במדות כי הם עקר הידיעה ושורש ".צדק
ההשגה והסליחה אחר התפלה והשבועה על הכוונה ועל הענש 

י ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד ְיהָוה ֶאת ְואּוָלם ַחי ָאִנ"' כאמרו ית. הכל בדין
ִּכי ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהרִאים ֶאת ְּכבִדי ְוֶאת אתַתי ֲאֶׁשר : ָּכל ָהָאֶרץ

ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו אִתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולא 
. וכל הנמשך אחריו' וגו" ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ: ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי

ואשר גזר ' ן ישר אלוהי לבלתי הרהר אחר מדותיו יתהכל די
עליהם השם במשפטיו הנאמנים להמית את מנאציו במדבר עם 

ואשר חשבו . יום הכל דין אמת' שנה תחת מ' להתעכב בו מ
כ הדין נותן "לשוב להלחם בלא רשות גם הוא מכלל הרשע וע

למה זה אתם עוברים את פי יהוה והיא לא "לומר להם 
ויעפילו "עד ' וכו" תעלו כי אין יהוה בקרבכםתצלח אל 

ויכום ויכתום  עד " והנדבק בו עד "לעלות אל ראש ההר
 באה התורה לגלות דיני השם השלמים בזה בכיוצא ".החרמה

בו ולהורות לנו באיזה דרך נלך עם השם באמת לא כפי 
והנה מפני עניין מדת הרצון אשר בה ראוי להשתדל . הדמיונות

ודע אמתת מה שאפשר להשיג ממנה סמך לעניין הרבה עד שתו
  .ושעור העם וענשם סוד הקרבן העומד כנגד

  
ועשיתם אשה ",  וכו"כי תבאו אל ארץ מושבתיכם"ואמר 
 מפני היות אריכות "אשה ריח ניחח ליהוה" וקראו ,"ליהוה
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. אפים במקום הריח מתגלה בעשר ספירות עם מקור הנשימה
 קרבנו ליהוה מנחה סלת המקריב"ולפיכך רמז תחילה על 

המורה על '  לסוד ן,"עשרון בלול ברביעית ההין שמן
כי הכח המוציא והמביא הוא , ן"הנשימה כמו שרמזתי במלת מ

כח מנשים תמיד ואם ינוח מפעולתו ואפילו רגע כמימריה מיד 
 ועוד "ויין לנסך רביעית ההין"ואמר עוד . ימות החי

במדת השמן שם מדת  ו".חצי ההין" ועוד "שלישית ההין"
 ,סלת עשרון"ומנחת הכבש . היין בשוה לא הוסיף ולא גרע

ולשניהם " סלת שני עשרונים"ומנחת האיל . לעשרון רביעית
סלת שלשה "ומנחת בן הבקר שהוא השור . שלישית
". והעומר עשירית האיפה הוא". ולשלשתם חצי" עשרונים

". כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם"ואמר 
  .פלא והתימא מגלוי סוד הספירה וענייניהם על פי המספרה
  

כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח "ואמרו 
הקהל " וכן זכרו הגר ואמר בסוף זה העניין ".ניחוח ליהוה

תורה אחת ומשפט אחד "ואמר עוד . 'וכו" חקה אחת לכם
בא להודיענו כל זה כי מה ". יהיה לכם ולגר הגר אתכם

שפט מקה וחשמות ' מסוד הקרבן שקראו בג' נו יתשהגיד ל
ט וביאור סוד צירופם "ש הה"ר פ"ורה שסודם חתם קות

וסוד קרפוש זרע , קרפוש החטה מת וכן קרפוש המטה חת
היתה הכוונה בכל זאת להראות עניין שיתוף הגר . בלשון יוון

. עם האזרח והכנסו תחת כנפי השכינה אחר היותו מכלל הקהל
מופלאה מרמזת שהכח הדברי שהוא גר מהכחות וזו הוראה 

האלהיות העליונות הנעלמות אחר השתתפו אתם דינו דין אחד 
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עם דיני העליונים והוא כאחד מהם לכל דבר וקיומו נצחי 
ראה היש דבר לכח הדברי מעולה ממנו ודומה למי . כקיומם

, שניצל מן האבדון והשתתף עם בעלי הנצחות הקיימים לעד
ז בעל האבדון "תנו האמתית בגר שנפרד מעובד עכעניין מחשב
  .בעלי הקיום התמידי' ונדבק בעם ה

  
ואחר שזה עניין קרבן הבשר והיין והסלת שהוא הטוב שבקמח 
כל שכן בהיות הסלת בלולה בשמן והשמן מזכך הליחות ומביא 

עוד לגלות לנו בזה ובזה ' ית' רצה ה. לידי זכירת הנשכחות
היותם הכרחיות לקיום הגופים ציור כחות המזונות עם 

בבאכם אל  "ואמר. בשמירת הנשימות שבם נתלה הכח החיוני
והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה "', וכו" הארץ
, וסודו תמירו תמורה כלומר תתנו דבר תחת דבר". ליהוה
ועל כן רמז בלחם בעצמו שהוא עיקר ". תחת כל בכור "כעניין

ראשית עריסותיכם "ואמר הדם ושרש הטפה הזכרי דבר זה 
 ואמר עוד ".חלה תרימו תרומה כתרומת גורן תרימו אותה

 ".מראשית עריסותיכם תתנו ליהוה תרומה לדורותיכם"
ודע שכתוב במסורת על מלת ערסתכם הראשונה לית כותיה 

ו שהוא סוד השם "פ שדינו להיות בו יי"והוא שאע, חסר מחסר
י סדרו אם היה מלא י לפ"או יו, מצד החירק והצרי והחולם

בא להגיד לנו בחסרונותיו שאם לא נסיר ממנו , ם"עריסותיכ
כחו הראשון ולא נתנהו לשם בחלקו לא יהיה לנו שלמות 

וזה בעצמו סוד ברית מילה וביאורו שעם התוספת על . במזונינו
מה שבטבע המיניי יושלם חסרוננו על הראשיות כערלת המילה 

התרומה והדומה להם מן ובחלה ו. המכסה את עטרת האבר



 הספירותשלח לך             מפתח            

סג 

המזונות כלחם וכבשר וכיין וכשמן ובכיוצא בהם יושלם 
ואין ספק כי מכירי הטבעים בשווים ובתוספתם . חסרוננו גם כן

ובמגרעתם יכירו הכוונה האלהית מבוארת בקצת טעמי מצות 
התורה מפני שבהם יכירו מהות האדם וישיגו עם המצות החסר 

והטבע בו . ברא בעבור סופומהטבע מן האיש הפרטי הזה שנ
כצרך , צרך הכרחי להמצאתו לפי מהותו שנתהוה מכח הערוה
ומיבשה . הספינה אל עברי הים שהיא כלי להם לעבור בו לים

ואחר עברם אם הגיעו אל , ומעיר זו אל עיר זו, זו ליבשה זו
מקום חפצם המכוון בעת בואם בספינה אם תשבר הספינה 

אין השגחת בעליה בה על דרך באחרונה עם היות הם בעיר 
האמת כי אין אנו מדברים פה כמחשבת הסוחרים בעלי דמיון 
הממון אשר כוונתם אינה שוה עם כוונת העוברים אשר אין 

ומכאן תבין סוד אמונת קבלת תחיית המתים וסוד . דעתם לחזור
וכל היורד לארקא שוב אינו חוזר לא . העיבור בחזרת העוברים

ומה . כל העולה למעלה שוב אינה חוזרתבגופו ולא בנפשו ו
שבין שני העניינים האלה הם בינוניים עולים ויורדים ונידונים 

ומי . אם זכו עלו למעלה ואם לא ירדו למטה לארץ לארקא
שעובר הים הגדול בספינתו ומגיע לארץ ישראל ודעתו לחזור 

ואם אין דעתו לחזור , אינו מכלל הדרים בארץ ולא ינהג מנהגם
וארץ ישראל זו היא למעלה מהכל . מכללם וינהג מנהגםהוא 

וגבוהה מכל הארצות ושמה ארץ החיים ואוירה מחכים באמת 
  .והמשכיל יבין כי זהו סוד הגר והאזרח והתרומה והחלה

  
 עם ַעִרסֹותך מתחלפין וסוד "ן וסמ"ודע כי שם המטה ערש ושי

 שערי 'בסוד נ' מנ' הנה א, ותרומה תרי ממאה. עשרות הוא אחד
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. 'בינה חוץ מאחד שהוא חלק אלהי בסוד המכס אחד אחוז מן הנ
וחלה מלשון תחלה כלומר קח התחלת עצמך שהיא הטיפה 
המעופשת שבתוך שכבת זרע שממנה נתהוה גופך ותנהו לשם 

ואז תציל השאר ממה שבך אשר החלק . מתנה כי היא חלקו' ית
 לך לדעת ויש. ההוא הנשאר לך הוא לך לבדך ואין לזרים אתך

שאלה המצות הן כולן עצות נכונות כי הן דעות אלהיות ואינן 
מחשבות אנושיות שיצטרך בעל המחשבה לחשוב בם ספקות 

שמאחר שתאמין שהן אלהיות באמת מיד . אם מועילות ואם לאו
. בין תהיינה כפשוטן בין בנסתרן, תאמין שהן מועילות בהכרח

צונו , ת בנגלה ובנעלםלהועיל תכלית התועל' ועל כן ברצונו ית
לשמור מצותיו במעשה ולעיין על מה מורות וחזק המעשים 

וכי תשגו ולא תעשו את כל  "מפני קדימתם בטבע וזמן ואמר
והורנו דרך הכפרה לשוגים ושהיא על פי . 'וכו" המצות האלה

ונסלח "ואמר בסוף . הקרבן לפי מיננו הקרובים בחלוקותיהם
 בתוכם כי לכל העם לכל עדת בני ישראל ולגר הגר

 ולפיכך אנו מזכירין זה הכתוב בערב יום הכפורים ".בשגגה
תורה "ועוד הוסיף לומר בשגגה . 'וכו" כל נדרי"אחר אמרנו 

אבל על הזדון והרשע אמר ". אחת יהיה לכם לעשה בשגגה
ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהֵּגר ֶאת ְיהָוה "
ִּכי ְדַבר ְיהָוה : ּוא ְמַגֵּדף ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמּהה

". ָּבָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבּה
עונה ומאמרו . ופירשו בו הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבא

 את השבת ולפיכך סמך לזדון עניין המחלל,  ניכר שענש בהבא
והיה דין מקלל כדין מחלל שבשניהם נאמר . והוא מקשש עצים

ומפני ששניהם התחייבו סקילה נאמר בזה , הנחה במשמר
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 ונאמר ".ויניחוהו במשמר לפרוש להם על פי יהוה" )במקלל(
ויניחו אתו המשמר כי לא פורש מה יעשה "כ " ג)במקושש(בזה 
ניין המחלל וע,  ובא עניין המקלל אחר מערכת השבת".לו

בפיו וחרף וגידף ' והנה זה ביזה דבר יי. בעצם יום השבת
. וזה עשה כמוהו בעצמו לא בפיו אבל בידיו והכל שוה, בלשונו

כי זה וזה יורו בחוץ לשני מיני עדים כשרים שהם האזנים 
השומעות והעיניים הרואות שמה שהיה בלב שניהם היה זדון 

כאשר צוה " נאמר בם ובהיותם נרגמים באבנים שניהם. ורשע
 ומפני שמצות תפלין שהיא לזכרון אינה ".יהוה את משה

נוהגת בשבת וחויב המקשש מיתת סקילה מפני חללו את 
המביא עצות למרחוק לעשות מצוה אחת ' רצה ית, השבת

כדי , לזכרון וצוה שתהיה נוהגת ביום ואפילו שתתחיל בשבת
. ות ציציתלזכר תמיד מצות השם מפני ראות העין והיא מצ

ּוְרִאיֶתם אתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיהָוה ַוֲעִׂשיֶתם "ואמר עליו 
אָתם ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִנים 

להיות לכם "ותכלית הכוונה . 'וכו" ְלַמַען ִּתְזְּכרו: ַאֲחֵריֶהם
  . האחרונהשהכל תלוי בתכלית',  וכו"לאלהים
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  פרשת ויקח קרח
  

ה מתוך רוב ענותנותו ורוב אהבתו את קרוביו "משה רבינו ע
כשהיתה המצוה מגעת לו מפי הגבורה היה , עם כלל ישראל

שמח בה שמחה גדולה והיה מגידה כמו ששמעה מהשם כמו 
והיה מפרשה בפירושה כאשר . שהיא כתובה בתורה שבכתב

 סתרי תורה וסתרי המצות ומפני דרך. צוהו השם גם כן לפרשה
אבל , בטעמיהן לא היה אפשר שיגלה לכל תכלית כונה בהם

והיה מגלה ליהושע תלמידו . היה מבאר לכל עניין הפשט
והיו מקצת קרוביו עם מקצת . ולזקנים ולנביאים עניין הנסתר

שאר העם מקנאים על הרב ועל התלמידים כקנאת רשע לא 
ולא היה בהם רוח . השקנאת סופרים תרבה חכמ, לשם שמים

להשתדל לעלות מעניין אל עניין כי היו עצלים בלימוד ולא היה 
אך היו רוצים שתתגלה להם האמת , להם חשק עליו בשום פנים

והיה נראה להם לפי מחשבת פתיות לבם הרע שמשה . במקרה
ואהרן היו מונעים מהם ידיעת סתרי תורה וגלוי טעמי מצות 

חלילה להם מזה שהרי איך , רהמצד גאוה ואהבת רבנות ושר
המקנא אתה לי ומי "ראוי להאמין זה על מי שאמר ליהושע 

הוא אהרן "והנה נאמר . 'וכו" יתן כל עם יהוה נביאים
ודבר . שמותם שוה בטובה" הוא משה ואהרן" ונאמר "ומשה

זה שזכרתי גרם לזקנים העצלים לומר מה שאמרו לשני עמודי 
משה ועל אהרן ויאמרו ויקהלו על "עולם כמו שנאמר 

אליהם רב לכם כי כל העדה כלם קדושים ובתוכם יהוה 
וכי מה ראו בהם מהשררה ". ומדוע תתנשאו על קהל יהוה

 כי אם מה שזכרתי ,מדוע תתנשאוורבנות עד שיאמרו להם 
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פ שהיה מהם "ומשה ראה בם שאינם תלמידים הגונים ואע. לך
ה אפשר לו למסור ועל כן לא הי. נשיאי קריאי מועד אנשי שם

ובא בקבלת . להם דבר סוד נסתר וסופם מוכיח על תחלתם
. האמת החולק על רבו שלא לשם שמים כחולק על השכינה

, עם שלא היתה לשם שמים, ולפי שהיתה החלוקה בדברי תורה
בקר ויודע "ואמר להם , לא מנע משה מענות להם על דבריהם

וצוה לבחון  ".יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו
ת "ש עם קטר"ועל ידי א, דבר זה על ידי מחתות שסודם חתמות
ק שהם אלף "ש עם תשר"תבין סודם קשט אמרי אמת בקשר א

ועשרה שסודם ראש הפועל על סוד האש שהוא עיקר 
 הורה בו שהיו "ובקשתם גם כהנה"ואמרו . הניסיונות

וקשר המחלוקת ידוע ואין . מבקשים מעלה שאינה ראויה להם
 וכל הנקשר "בזאת תדעון"צורך להרבות דברים בו רק אמרו 

כ אמר "וע. מורה על כח השם בשינוי הטבע, עמו מן המופת
זו ', וכו" למען... זכרון... ויהיו לאות לבני ישראל"במחתות 

ראיה ברורה על בחירת השם בקצת בני אדם ובקצת פעולות 
הוא אמרו ו. נפעלות על ידי הנבחרים ושאין רשאי לפעול אותם

ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר לא ִיְקַרב ִאיׁש ָזר "בעניין זה 
ֲאֶׁשר לא ִמֶּזַרע ַאֲהרן הּוא ְלַהְקִטיר ְקטֶרת ִלְפֵני ְיהָוה ְולא 

  ".ִיְהֶיה ְכקַרח ְוַכֲעָדתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ְּבַיד מֶׁשה לו
  

קדושה איך ' ת עדת ייוהנה הפלא הגדול מעדתינו הנה דזא
" וכל ישראל נסו לקולם"הארץ ] בכתוב בליעת[נאמר עליהם 

 ועוד ".כי אמרו פן תבלענו הארץ"והם הדרים סביבותיהם 
עניין האש שעל השאר ועדין הם חלוקים על משה ועל אהרן 
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ולולי רחמי השם וחסדיו ". ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאת ַעם ְיהָוה"לאמר 
ואמנם . יגים והיו גם הם כולם נהרגיםהרבים היו הורגים המנה

בעל הרחמים מחל ולא מחל והמחילה היתה על ידי המחתה 
מדה כנגד מדה שעליהן היתה המחלקת , והאש והקטרת

יצא הקצף "והנה הכח שעמד כנגד הקרבן אשר . הראשונה
עד שהרג מהם , והחל לנגף במיתת מגפה בעם" מלפני יהוה

 וההליכה ". על דבר קרחמלבד המתים"ש "ד אלף ת"בצאתו י
ויעמוד בין "כ נאמר "וע, הממהרת עמדה כנגד הקצף הממהר

וזה מופת יותר גדול ". המתים ובין החיים ותעצר המגפה
מכולו להחזיר לאחור כח מפני כח כדמות בריאת רוח מפני 

וזה הוא סוד כל המדות האלהיות והוא סוד הקרבן שהוא . רוח
. זולתו ממנו] בהסתלקות [)בהסתכלות(שכינת עניין במקום 

וזה , ולעתים תהיה הברחת הרעה מפני הטובה ולעתים להפך
כדמות בריחת הבריאות מפני החולי ובריחת החולי מפני 

וכן סוד כל ההפכים וכל העדר וקניין כמו הסרת . הבריאות
והסרת החמימות , הקרירות מהמים בהגיע אליהם החמימות

שני הפכים עת לזה ועת וכן בכל גוף נושא . בבוא הקרירות
וזה . פ שדומים להפכים אין דינם שוה"אך העדר הקנין אע, לזה

כי העיורון והראות שהם העדר והקנין אינם שני כחות נמצאים 
לעתים נתחלפים בנושא אחד כמים שמתחלפים לחום ולקור 

כי הראות הוא . ויש ביניהם אמצעי והוא הפושרים, כמה פעמים
אבל אין העיורון כח נמצא כי אין לו כח נמצא שהעין נושאו 

והחושב שהעין נושא העיורון והוא כח בעין אינו מכיר , מציאות
בין ימינו לשמאלו אפילו בעניינים הטבעים כל שכן שאינו 
מכיר דבר בכחות האלהיות ובמדות ובספירות ובדומיהן 
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ברצותו לכלות תלונות בני ' והשם ית. מעניינים העליונים
מעל שלוחיו הנאמנים צוה לקחת שנים עשר ישראל מעליו ו

 ואמר ".איש את שמו תכתוב על מטהו"מטות ואמר למשה 
ואת שם אהרן תכתוב על מטה לוי כי מטה אחד לראש "לו 

והיה " וצוה להניחם כולם באהל מועד ואמר ".בית אבותם
ונאמר . וכן עשה'  וגו"האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח

לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ והנה פרח מטה אהרן לבית "
והוא . הם שבט לוי, ם"ם קדשי" סודם ויגל,"ויגמל שקדים

עם ). 'יא' ירמיה א(" מקל שקד אני רואה ",שראה ירמיה הכהן
 מיד "והנה פרח"פה באמרו . הוראת מהירות העניין פה ושם

ירמיה ( "כי שקד אני על דברי לעשותו"ושם , באמרו ממחרת

רים להוציא פרחים בניסן הוא אילן  ומכלל האילנות הממה).שם
וצוה השם להשיב את מטה אהרן לבדו לפני העדות . השקדים

 "ולא ימותו" והכוונה בזה ".למשמרת לאות לבני מרי"
 "הן גוענו"ועוד העם המופלג צועק ואומר , בשביל התלונות

ּכל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ִמְׁשַּכן ְיהָוה ָימּות ַהִאם ַּתְמנּו  "',וכו
 כבר אתה רואה מן התורה שהשם לא כעס עליהם על ".ִלְגֹוַע

והוא מפני שבאמרם זה . זה המאמר כמו שעשה בשאר מקומות
וזה , היה הדין אתם לא מרו מפני פחדם לקרבה אל מקום הקדש

אתה ובניך ובית "על כן אמר השם לאהרן . הפך מעדת קרח
היר והמשיך העניין והז. ' וכו"אביך תשאו את עון המקדש

אותו ואת אחיו לשמור משמרתו ומשמרת האהל ואמר עליהם 
אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימותו גם הם "

ולא יהיה עוד קצף על בני " והכוונה בשמירה ".גם אתם
 וזו תכלית הטובה דומה לרופא יועץ וחכם האומר ".ישראל



 הספירותקרח             מפתח            

עא 

 ושמירת הבריאות. לבריא התנהג בשמירת הבריאות ולא תחלה
דרכיה כך וכך ואם יקרה לך שלא שמרת עצמך כראוי וחלית 
הזהר בך שלא תאכל דבר פלוני ולא תשתה כך וכך פן תמות 

  .כך ענייני התורה כלם עצות אלהיות מופלאות. בלא עתך
  

ואמנם הכהנים והלויים המשרתים את השם הדין נותן להיות 
כל כל חלב יצהר ו"ועל כן אמר . מזונותיהם הטוב שבמזונות

בכורי כל ". 'וכו" חלב תירוש ודגן ראשיתם יתנו ליהוה
כל פטר רחם "',  וכו"כל חרם בישראל"', וכו" אשר בארצם

ואמנם אמר שהבכורות הטמאים ראוי לפדותם . 'וכו" לכל בשר
ף יהיה "מינים אשר עם הגו' והם ג. אבל הטהורים לאו כי קדש

מורה על ה ה"סוד כללם כולל שכבת זרע או אמור עם מלת טפ
ט "ש שופ"ז ומהם תבין היות כב"ב ע"ר כש"והם שו. הגוף
, ע כי מזל טלה הוא הדיין הראשון על הטפה לפי הממשלה"הזר

והכח השמשי לתקופת ניסן בנקודה . וזה מכלל חכמת שמים
ועל היותו . ה"הראשונה של המעלה הראשונה מעלותיו מזל טל

על המזבח את דמם תזרק "' ם כשמו אמר ית"כחו הראשון ד
ואת חלבם תקטיר אשה ריח ניחח ליהוה ובשרם יהיה לך 

וכן הנמשך עם זה ". כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה
 "לחק עולם ברית מלח עולם"ואמרו . לצרך מזונם הטהור

  .הוא סוד מגלה אמיתת המציאות אשר בין האדם והעולם והשם
  

 אני בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם"ואמרו עוד 
 וכן ללויים מורה לך על ".חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל

וכן הדקדוק . קרבתם אל השם ועל התרחקם מזולתו בתכלית
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כי הנה המעשר אחד , המופלג האחר במתנת מעשר מן המעשר
ואם כן כשהלוי לוקח עשר מדות ממאה מדות , מעשר מדות

מדות ביד ' ונשארו צ, נותן לכהן מדה אחת מן העשר מדות
צ והכל "והרמז אט. ביד הכהן' וא, מדות ביד הלוי' וט, הישראלי

, וזה דרכם. 'מדות נחלקות אל תכלית החלק והנקדות עד א' ק
הנה סוד כל חכמות מבוארות עם . 'י' כ' ל' מ' נ' ס' ע' פ' צ' ק
  ,ז אותיות על דרך צורה זו"כ
  
 ץ ף ן ם ך ת ש ר ק
 צ פ ע ס נ מ ל כ י
 ט ח ז ו ה ד ג ב א
  

' גם ט', עשירית כ' גם ב', עשירית י' גם א', עשירית ק' הנה י
  .וכן השאר כולן עשיריות זו מזו', עשירית צ

  
ודע כי החשבון זה הוא חשבון עשר ספירות והוא מתרבה 

' ואמנם עשיריתו מסומן עם ק' כי אלף הוא מסומן עם א. והולך
שיריתם וע' אלפים מסומנים עם י' ועוד י. 'ועשירית עשיריתו י

. 'ק ועשירית עשיריתו ק"שהוא במקום אלף שעולים תשר' א
ואמנם , וכן הדבר הולך ומתגלגל חלילה באותיות מסומנות

לשברים אין להם אותיות שנוכל לסמוך על מספרם כי אם על 
ויהיה האחד שלם ואשר הוא יתר ממנו מתרבה . דרך השלמים

חד אמצעי ויהיה א. ומתמעט הפחות ממנו לפי חשבונו המתרבה
ויקרא בשם שניהם כי הוא כפלו של החצי , בין הכפל והחצי

כ חצי מפני שהוא חצי "והנו כפל והוא חציו של הכפל והנו ג
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מדות ' והוא אם כן לפי מציאותו עם המספר היה בעל ג. שנים
ל שמשם "ך אפ"כי הוא שלם וכפל וחצי בסוד חש, בהכרח

ת כאחד מאלו על כן ימנה השם עם מנין הספירו. נברא הכל
וכן קרה . השלש מדות שקרו והשיגו לאחר הנספר בספירות

וזה כי , שהוא חציו' אם א' עם עצמו ועם כפלו שהוא ב' לב
השנים הוא מספר אחד בעצמו ומקובץ והוא חצי ארבעה וכפל 

והוא חציו ואחד וחצי הוא חצי ' שכפלו ו' וככה יקרה לג. אחד
  . ירות הנספרותוכן כל הספ, השלשה והשלשה הוא כפלם
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  פרשת חקת התורה
  

ה שידע כל טעמי המצות חוץ מטעם "אמרו על שלמה המלך ע
אמרתי אחכמה והיא רחוקה "ועל כן אמר . פרה אדומה

 ואם טעמה הוא הנדרש עליו תבא האם ותקנח ).'כג' קהלת ז( "ממני
הנה תנוקות של בית רבן ידעו זה הטעם . צואת בנה שהוא העגל

אבל אם נאמר עוד שיש . ם משלמה מלך ישראלבזמנו ואיך נעל
לזה הטעם הבא בדרש סוד נעלם והוא שנעלם משלמה למי 

לא אם נתלה גילויו על רוח הקדש , ממנו נחשוב שנתגלה
המגלה הנסתרות למי שרוצה ובעת שרוצה אבל להראויים לא 

ולפיכך מה שנגלה לי ממנו לא אכתבנו והסוד לא אגלנו . לזולתו
יו ובמצרף האמונה בחנתיו וסוד מופלג ומכוסה כי בלבי צפנת

והטומאה והטהרה , מצאתיו ושמחתי בו כשהגעתיו והשגתיו
בא באסיפת אפרה ויום , עדים כשרים על עניינו הישר וההפוך

ואם יאמר אומר הנה אתה התפארת לאמר . לעדים' ויום ז' ג
שחבורך זה כולו לא חברתו כי אם לגלות בו סתרי תורה וטעמי 

ועד עתה גליתנו סודות , ת ואמיתת מהות הנבואה ונתיבותיהמצו
ועתה כשהגעת אל המקום . נפלאות בשלשת העניינים האלה

העמוק הנעלם סילקת עטך מלכתוב לנו סודו ואפילו ברמז 
אין , מדוע ככה עשיתי ולמה לא הועלתי בידיעה זו כלום, רחוק

ענה הנה ראיתי לענות על זאת הט. זה אלא שנעלם הטעם ממך
ואומר שהיא טענה גדולה אמיתית וראויה לטעון אותה עלי 

ואמנם . ולא אכחיש לבעל דיני טענות האמתיות, במקום זה
אומר כי מה שאמרתי להעלים סוד זה אינו מפני שרצוני לבלתי 

אבל הוא מפני , הועיל בו לראוי ולמנוע הראוי מן הראוי לו
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אמת על שמה שנגלה לי מסוד פרה אדומה והשגתי שהוא ה
ואין כאן עניין סובל צד פילוסופי בהבנת סודה , מופתים תוריים
ועוד מפני . זהו אשר מנעני מלגלות הסוד בה, כשאר מקומות

ולא נגלה זה הסוד לבדו "ל "שנאמר בכלל דברי חכמים ז
ואיך אוכל אני לומר זהו הסוד שנעלם משלמה ונגלה , "לשלמה

ר לו האמת בו לא היה כי השומע לי ואפילו אם הייתי אומ, לי
) ת אמונה נאחזת ברשות"וא(ומה שלא יאמן לאדם . מאמינו

ואם תאמר אם כן הוא תאמרנו . למה יכתבנו שום מחבר בספרו
אומר לך שכך הדין נותן לעשות בלא ספק ולא , בקבלה לראוי

עוד אלא שכבר רמזתיו ברמז רחוק בהזכירי עליו שני מיני 
 כי לא אמרתי עד עתה לבלתי ,עדים ועוד ארמזנו ברמז קרוב

  . רמזו כלל
  

וזהו הרמז עליו שעל פיו יתכן שיבין המעיין בו כראוי הסוד 
. שנגלה לי בה ואין מונע של זה לא יסבול סתרים אחרים רבים

ואומר ברמזו זה שלי כי הפרה שהצריכנו השם להיות צבעה 
מאמרו על . ובזה נגלה לנו סודה, מיוחד בעורה וקראה אדומה

ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו " עשו
ה תמצא "ה כשתחברם עם הלבנ"ק ורבק" והנה יצח".עשו

, ה"ו תקצ"סודם בסוד מספר מחזור הירח בשאריתו והוא בי
". י ואחר עד עתה"עם לבן גרת"ורמזם . ג מצות"וכללם תרי

והוא הדבר שצוה יעקב לאמרו לעשו על פי המלאכים אשר 
ואמנם פרה אדמה תדענו .  שעיר שדה אדוםשלח לו ארצה

האדום "ומן " והנה תומים בבטנה"ונאמר . מפדן ארם
הנה ". על כן קרא שמו אדום"עוד שנאמר " האדום הזה
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הנה שם פרה מגלהו שם . והנזיד נזיד עדשים, עשו הוא אדום
שכן ,  רמז לאיש תם ולתורה תמימהתמימהגם אמרו , המפרש
ואם כן . מו משמש בית אולפנאותרגו" ישב אהלים"כתיב 
אשה , א"ש ה"ה ר"ה פ"ו פר"משמש, ש"ם המפור"הנה ש
ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת ". האש רפה. פרה

 והנה אם כן פרה היא אם ".בשרה ואת דמה על פרשה ישרף
. וכן בקר רמז לבן רבקה, העגל שהוא השור והוא פר בן בקר

 .ר"הדם עם האפואם כן הנה פרה אדומה רמז בה שתוף 
חבר ". תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על"
 ".ם טהור"מקו"רמז לאמרו , ם"ל ותמצא מעול"ם עם ע"מו

והסוד מורה שלא קרה לה אחד משני המקרים הנזכרים 
, ה"ש לבנ"א, אלעזר הכהןורמז . ל"ם ולא ע"לא מו, ם"מעול
. ל"ר הקה"ן והוא חמ"ץ הקדמו"ה אשר בו החפ"ע וצור"טב

ושרף את הפרה " כאמרו "ושחט אותה לפניו"ואמרו 
מדמה באצבעו והזה אל נכח פני אהל "ואמרו ". לעיניו

  ". מועד מדמה שבע פעמים
  

ולפיכך , אמר אברהם המחבר על זה כי פנה עולם האדם דמה
כי כח הפרה . פעמים מיד תקח כל כח הפרה' ה ז"אם תמנה דמ

, ה תברכו" והוא רמז כג שהוא מספר סנהדרין קטנה"תלוי בכ
וסוד . ה"והזוהוא רמז באמרו , ג תברכו בסנהדרין קטנה"בכ
ם רמז לשבעים זקנים שהם "ם פע" בסוד שבעים"ע פעמי"שב

והמזה הוא המשלים לשבעים ואחד והוא , סנהדרין גדולה
והשוחט הפרה והשורף אותה והאוסף את אפרה . המכריע

 דינין אלה רמז ושלשת בתי. שלשתם רמזו לבית דין ראשון
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. לשלשה עולמות שההשגחה בהם אחת בעלת שלש צורות
 ".ו לפניך"ישלח מלאכ"א והוא רמז "מל' ו והג"והשנים כ

והשחיטה היא מורה על הפסד צורת הוית גוף הפרה בהעדר 
והשרפה בכללה היא מורה על העדר צורת הרכבת . חייה ממנה

ם בכח גופה לשעתה והשתנותה אל קרבת החמר הראשון פתא
ואסיפת אפרה אשר נשתתפו אתו שלשה מינים . האש הטבעית
על ידי הכהן , עץ ארז ואזוב ושני תולעת, בשריפתה והם

מורה על קיבוץ החמר הכללי , המשליכם אל תוך שריפת הפרה
כ כתיב "וע. הצריך לטהר הטמאים אחר שטמא את הטהורים

 ".והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת היא"
 חטא האות ,"חטאת הוא". ממנה תבין סודם על פי הדמיוןו

כי " לחקת עולם"והנה הכל . היא בתאוה כי הוא האהב התאוה
ועל כן אמר . עם היות זאת חקת התורה גם היא חקת עולם

הוא יתחטא  :הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים"
בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום 

יתחטא על שם חטאת ". ישי וביום השביעי לא יטהרהשל
את משכן "וראה אמרו על הנוגע במת אם לא יתחטא . היא

ונתן טעם באמרו ". יהוה טמא ונכרתה הנפש ההיא מישראל
  ".כי מי נדה לא זורק עליו טמא יהיה עוד טמאתו בו"
  

 כבר ידעת ".וזאת התורה אדם כי ימות באהל"ואמנם אמרו 
והשאר נודע מעתה ממה . מספיק כי הוא העיקרמה שדרשו בו ו

אבל המביט יבין ממנו מיד למה . שקדם למי שהבין כוונתי בו
ה ומי הנדה "נסמכה פרשת מיתת מרים אל שחיטת הפר

 ".ולא היה מים לעדה"וכשמתה מרים מיד נאמר . מטהרים
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ואלה הם מי מריבה . כ"ובסבת העדרם מתו משה ואהרן ג
. ת שני האחים בהבדל הדבור למרההשניים והשם רצה לנסו

פ שרמזנו קצת עניין זה בסוף ספר הקרבנות ושתפנוהו עם "ואע
' ונאמר כי אמרו ית. עניין אדם נשלים עניינו פה שזהו מקומו

קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך "למשה 
ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן 

לו הוא ביאור כוונת השם והודאה שלא כעס זה כו. ' וכו"הסלע
השם על ישראל בפעם הזאת כמו שכעס עליהם על כיוצא בו 

שהרי לא הענישם אבל העניש את המנהיגים , פעמים אחרות
אבל לפנים עוד הענישם , ואם כן לא ניצל העניין מענש. במקום

כי אין לחם ואין מים "באמרם בעת סבבם את ארץ אדום 
ועם היות זה העניין נגלה ". חם הקלקלונפשינו קצה בל

ל היות ישראל רודפים "בתורה לפי ביאור העניינים הנגלים ר
פעם מרבותיהם על , תמיד אחר תלונות ומבקשים תחבולות

  . 'ופעם מהשם ית, הנביאים השלמים המנהיגים אותם
  

השם היה אוהבם , הנה נגלה בכל צד ובכל פנה שזה העם
ם האהבה האמיתית האלוהית אי ואמנ. תכלית אהבה אמיתית

אפשר לדמותה אל אחת ממיני אהבתינו זה את זה אלא במקצת 
דמיון רחוק מאד משתוף עניין האהבה והחשק כי אם בשם 

וכבר נודע כי החשק הוא מורה על הפלגת האהבה . משותף לבד
לא מרובכם מכל העמים חשק יהוה בכם "ולפיכך נאמר 

כי מאהבת יהוה : יםויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמ
אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם הוציא 

וכאלה פסוקים רבים בתורה מעידים על . ' וכו"יהוה אתכם
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ונבחר ממנו בכוונה אליו להיותינו לו לעם ' היותנו עם קדוש ליי
כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך "כאמרו . סגולה מכל העמים

עם סגולה מכל העמים כי בך בחר יהוה אלהיך להיות לו ל
 וכל התורה מלאה מזה ובא לעדות ".אשר על פני האדמה

ברורה על אמיתת מהות החבה והאהבה הרבה והחשק הגדול 
ועם כל זה . עלינו' והחפץ הטוב והרצון המופלג אשר לשם ית

טבע העם הרב נגזר שיהיו מבקשים מותרות ותוספות על 
מקום שבקשו ולפיכך כעס עליהם השם ב. צרכיהם ההכרחים

וידוע כשבא משה אל פרעה ואל עמו . המותר ולא כעס בזולתו
בתחלה להוציא את העם ממצרים כדי להטיב עמם והכבידו 

תכבד "עולם בעשיית הלבנים ומנעו מהם התבן באמרו 
". העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר

 וכל העניין ההוא הנמשך עמו זה וכיוצא בו מן הצעקה על
אין בזה עול לצעוק , המנהיג שבסיבתו באה רעה תחת טובה

וכל שכן למי שמיעד מכות ועושה אותות ומופתים להאמין 
שאין . בדבריו על ביאתם והעם רואים ההפך אחר המופתים

ֵיֶרא ְיהָוה  "ספק שהדין אתם להיותם אומרים לבעלי האותות
נּו ְּבֵעיֵני ַפְרעה ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשפֹט ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשֶּתם ֶאת ֵריֵח

ולפי שהיה הדין אתם ". ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנו
ראה משה בעצמו שאין לו שום טענה עליהם ועל כן לא , בזה

אבל היה מדינו גם הוא להשיב אל מי , היה לו פה להשיב להם
שהנה זה . מה היה ולמה היה, ששלחו ולשאול ממנו על דבר זה

ורם להכחיש כל מה שעשה מן המופתים אחר שאין הדבר ג
אבל הורה העניין להם , נמשך אחר מה שהורו עליו האותות

 ולפיכך נאמר שם. שהדבר להפך כי הוא בא להטיב והנה הרע
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ַוָּיָׁשב מֶׁשה ֶאל ְיהָוה ַויאַמר ֲאדָני ָלָמה ֲהֵרעָתה ָלָעם ַהֶּזה "
ָּבאִתי ֶאל ַּפְרעה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ּוֵמָאז : ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני

והשם יתברך ענה לו ". ָלָעם ַהֶּזה ְוַהֵּצל לא ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמָך
ַעָּתה ִתְרֶאה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרעה ִּכי ְבָיד ֲחָזָקה ְיַׁשְּלֵחם ּוְבָיד "

  ".ֲחָזָקה ְיָגֲרֵׁשם ֵמַאְרצֹו
  

שה ושלא יכנס לארץ ולפי הקבלה מאז נגזרה מיתה על מ
ויש כאן . א מלכים" ולא תראה במלחמת ל,עתה תראהבאמרו 

והוא , לעם הזה למה זהרמזים מופלאים גם כן ומכללם אמרו 
וזה לך האות כי אנכי "שאמר לו השם בבקשו ממנו האות 

כי ". למה זה שלחתני"ולפיכך הוא אומר לו ". שלחתיך
אסורה נא " אומר  וכן משה.זההרמז כולו הוא נעלם על מלת 

תעבדון את "וכן רמז ". ואראה את המראה הגדול הזה
זה שמי "ובשאלת שמו אמר לו ". האלהים על ההר הזה

   ".לעלם וזה זכרי
  

 והוא ".מזה בידך ויאמר מטה"הנה גלה הכל ועוד רמז לו 
שמעו נא המורים המן "שהטעהו בהכאת הסלע שאמר בו 

לכן לא תביאו את "ועל כן נאמר לו ולאחיו ". הסלע הזה
כי זה "וכן תמצא ". ואת המטה הזה"וכן נאמר ". הקהל הזה
אין זה כי אם בית אלהים וזה " ויעקב אומר ".משה האיש
 ,"זה אלי ואנוהו" וגם משה משורר ואומר ".שער השמים

כ רמז לו השם "וע. ופירשו בו מלמד שהיו מראין אותו באצבע
מר כי על פי חק זה ה כלו"ק ז"שסודו ח" ביד חזקה"פעמים 

כי ביד , י"חצ, ק"וסוד ח. ישלחם ועל פי חק זה יגרשם מארצו
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והשילוחין . חצי זה יגרשם] וביד) [ובעד(חצי זה ישלחם 
והגירושין ידועין לבעלי האירוסין והקידושין כי אלה יורו על 

ד "וכשתחבר י. חבור הרחוקים ואלה יורו על פירוד הדבקים
צא שני שמות והם הנרמזים בתחלת ה תמ"ד עם ז"ה גם י"עם ז

י עם "ק שתוף חצ"ק עם ח"וסוד ח. ג מדות יחד זה אחר זה"י
ד "מ חברם עם י"ה והכפל ר"ה הסנ"וסוד חזק. ר"י והם יו"חצ

ח והם ארבעה "הנה רע' ב'ו'ס שים עמהם ב"ד הנה חר"ועם י
 גם ם"ישלחוכן עוד עיין אמרו . יחד ביד חזקה וביד חזקה

וזה . י"ח שמש"ם יר"גל, י"ש ירח"ם שמ" שסודם גלם"יגרש
ה שאמרנו "הוא באמת סוד מופלג ואמנם זכרון מלת חזק

קח את ה הוא שנרמז פה באמרו "ח ז"ה או ק"ק ז"שעניינה ח
 כי מה צרך ממנו אחר שהכוונה על הדבור ולא על .המטה

המקום הרע " "המדבר הזה"כ "ולרמז זה בא ג. המדה במטה
ויצא אדום לקראתו בעם כבד "מז וכן בא אחריו לר, "הזה

כ ואמר שם "והנה עוד אחר צאתם ממצרים ג". וביד חזקה
והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל "

. ' וכו"אל יהוה ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים
 וכל אותו העניין לא כעס עליהם השם "חדל ממנו"ואמרם 

התיצבו וראו את ישועת " אבל ענה להם ואמר, ולא משה
ואמר לו השם . 'וכו" יהוה ילחם לכם"ואמר להם . ' וכו"יהוה

   ".מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו"
  
ועוד אחר עברם הים במי מרה ',  וכו"ואתה הרם את מטך"

שם שם לו "רק יש שם רמז , אין שם כעס לא למשה ולא לשם
 הראשונה על והמלחמה, והנה חק רמז לשבתי". חק ומשפט
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והראשונה צמא . המזון היתה על המים ועוד על בשר ועל לחם
ץ "ם האר"והסוד שאין זו המכה נמשכת אלא בע. והשנית רעב

כי . א"ב צמ"ב גם הרע"א רע"כי ימצא בם תמיד בהכרח הצמ
זה טבע נמשך כללי כולל האברים החמים בסוד קבוצם לעניין 

היה הלחם והבשר ואין ספק שנ. קבוץ הקהל ואסיפת הצבור
וזו .  הצמאים צועקים]חסרים[ואם המים , חסר שהרעבים צועקים

ואם ". ובחסר כל )ובעירם( ברעב ובצמא"היא קללה כאמרו 
העם חסרים מהם והלא משה מכללם כי אדם הוא ואיך יסבול 

לילה אשר לחם לא ' יום ומ' ואין טענה מהמ. גם הוא רעב וצמא
ועוד שהיה בזמן . רדאכל ומים לא שתה שהוא פלא נפ
וזה לא יהיה כי אם , ההתבודדות והיה נהנה מזיו השכינה

ואמנם עוד . לילה בזמן קבלת החמר צורת זכר' ארבעים יום ומ
ואין מים "הצמא שברפידים שכעס משה עליהם אחר אמרו 

וכל ',  וכו"וירב העם עם משה" וכתיב ,"לשתות העם
כי אם ממשה . הנמשך אחר העניין ההוא אין שם כעס מהשם

ואיך יתכן שיצמא העם ולא ישתו שלא יצעקו לשם ולבריות כי 
כ השם אומר "וע. ולו בקשת תוספת מזון, אין זה מיותר

ואם .  בלי כעס"והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם"
אבל מפני . למה כעס משה עליהם, כן אחר שלא כעס השם שם

ושם "רו זה נסהו השם גם הוא בעניין המים תחלה באמ
. ' וכו"ואל נסותם את יהוה"ועוד הנה אמר הוא ". נסהו

כי לבעבור נסות אתכם בא "ובמעמד הר סיני נאמר 
' וכו" ויענך וירעיבך"ובמשנה תורה כתיב . 'וכו" האלהים

   ".למען ענתך לנסתך"
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ואמנם במעשה העגל היה הדין עם משה ועם השם לכעוס 
ויגף "כ כתיב "וע. ולהכי חטאו בו חטאה גד, עליהם כעס גדול

 "יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן
ובאהרן התאנף "כ כתיב "וע. ובכח האש ניתך הזהב ויהי למים

וכן שאר מקומות שבאו בהם עניינים מורים על . 'וכו" יהוה
מה שקרה במשנה , כמו שבאו מסודרים בספר. כיוצא בזה

העם בבקשת מים ואחר שהדבר כן והשם לא כעס על . תורה
מה צורך לו למשה לכעוס עליהם על מה , מפני צרכם אליהם

 ".ולא היה מים לעדה"שכבר נאמר . שאין הכעס ראוי עליו
ואחר שהיו מבקשים המזון ההכרחי הטבעי והשם הוציא להם 
מים מצור החלמיש על פי המטה תחלה ורצה עוד להוציא להם 

. שה לכעוס עליהםמה היה לו למ, מים מן הסלע על פי הכבוד
בקש להודיע לישראל כי בשתי צורות יש לו יכולת ' כי השם ית

על שינוי הטבעים הפרטיים והם במכה עם המטה ובדבור עם 
אל העם שמנסים ' והיה בזה גלוי קדושה רבה לשם ית. הלשון

נמצא . אותו פעם אחר פעם ממנו לצרך ממנו שלא לצורך כלל
ר האמונה לעם הקדש לא אם כן שהקדוש הדבוריי שהוא עיק

והיו משה ואהרן סבת העדר הקדוש , נתקיים ברצון השם אז
על כן . ההוא שהוא סבת האמונה וגורם העדר ההוא מעל המרי

יען לא "להם ' באו כל אלה הלשונות על שני האחים באמרו ית
ועוד באמרו להם ". האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל

". על אשר מעלתם בי "דועו". על אשר מריתם את פי"
 וכמה ".אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל"ועוד 

פירושים נאים נאמרו בזה רק אתה בחן כל אחד מהן ותבין 
  .הטוב מהם



 הספירותחקת             מפתח            

פה 

  
, ואמנם בא אחר זה עניין אדום רמז להיות הוא סבת כל הטעאה
, ואחריו בא מיד עניין אסיפת אהרן אל עמיו וחלוף איש באיש

ועוד אחרי החרימם את הכנעני . הרן אביוומלא אלעזר מקום א
ותקצר "ונאמר שם . עוד חזרו לקלקולם בסבבם את ארץ אדום

קשה מאד ] לשון[זו ". וידבר העם באלהים: נפש העם בדרך
ולפיכך בא הסוד מבואר . והדין נותן לכעוס על זה כעס גדול

להפך מחטא משה כי , והם חטאו בדיבור. ומפורש מופלג מאד
והנחש עם חוה , לא דבר והם חטאו בשדברומשה חטא בש

וכששבו . חטאו בדבור ועל כן היה ענשם בנשיכת הנחש
ַוִּיְתַּפֵּלל ... ַוּיֹאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַביהָוה ָוָבְך "בתשובה 

ֲעֵׂשה ְלָך ָׂשָרף ְוִׂשים " אמר השם למשה". מֶׁשה ְּבַעד ָהָעם
ַוַּיַעׂש "ונאמר ". ׁשּוְך ְוָרָאה אתֹו ָוָחיאתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנ

מֶׁשה ְנַחׁש ְנחֶׁשת ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת 
וכי נחש ,  ובא בקבלה".ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנחֶׁשת ָוָחי

אלה כשישראל מביטים למעלה ונושאים , ממית או נחש מחיה
והנה נודע כי המביט למעלה ורואה . רפאיםעיניהם לשם הם מת

וידוע , את התלי שהוא נחש נחשת לפי השם המשותף הנגזר
ומכיר את קונו הוא מתרפא , שאין כחו כי אם כח מכשף

וכבר ידעת מה שנאמר בעניין קצת המלחמות . והנסיעות ידועות
על כן יאמר בספר מלחמות יהוה את "שנאמר , וכל שכן הנה

 שני תלמידי חכמים ".הנחלים ארנוןוהב בסופה ואת 
שנושאין ונותנין במלחמתה של תורה סוף סוף מתנה ביניהם 

" ואשד הנחלים". ונוחלין שני עולמות ומרננין ומשבחין השם
ומשם ". שופכים בעם על התורה מתוך רוב הלימוד' וכו
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הכל , עם הנקשר בו' וכו" אז ישיר ישראל"וכן ',  וכו"בארה
ומה שביארו הם , והוא ידוע ממקומו. רהדרשו בו תלמוד תו

.  נוסיף על דבריהם כי די לנו בהם]לא[והוציאוהו מפשוטו עתה 
ואמנם מלחמת שני מלכי האמורי סיחון ועוג כבר רמזנום ודי 

ועוד בראש . וכן כל מלחמה שהיא מזה המין. למשכיל בהם
הנה כבר נשלמה . הספר הבא נדבר בו מעט עד שנספיק בו

ם היותה נקשרת עם ענייני המלחמות ובקשת פרשת פרה ע
 רמז "ותמימה",  רמז לעשו"אדמה"כי . האדומית תחלה

אשר לא עלה ",  רמז ליעקב"אשר אין בה מום", ליעקב
כי עדיין לא קבלו עולינו שנאמר עליו .  רמז לעשו"עליה על

 ".פן בחרב אצא לקראתך" ועל כן אמר ".ופרקת עולו"
ועל .  אל תקרי מעליו אלא מעיליו"ויט ישראל מעליו"ונאמר 

ועל " כי לעשו נאמר ".ויכהו ישראל לפי חרב"סיחון נאמר 
. 'וכו" ויכו אותו ואת בניו"וכן לעוג נאמר ". חרבך תחיה

ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר "כ אמר "וא
וכן . ובזה המקום בעצמו משלים זה הספר כולו". לירדן ירחו

טים ובו הוכיח את ישראל בשנת צוה השם מצות ומשפ
הארבעים כמו שנאמר במשנה תורה בהגיענו שם בעזרת האל 

  .שדי
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  פרשת וירא בלק
  

הורה בזאת הפרשה שכבר נפל פחד השם ופחד משה וישראל 
כי זהו הכח המופלג שהוא ראשית . על עמי הארץ מבית ומחוץ

, היתה חכמה רבה, ובקשת בלק בן צפור עזר מבלעם. הנצחון
י רחמי השם שהפר עצתו כמו שהפר עצת פרעה ועצת המן לול

והנה הורה . ועצת שאר מלכים שבקשו לאבד שמנו מן העולם
כי "באמרו . שהיה מאמין שיש שם ברכה וקללה תלויות בפה
 ואמונתו זו ".ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאר יואר

וחבור זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם . היתה ידועה לו
אשר הרגוהו בני ישראל , לכתם אל בלעם בן בעור הקוסםב

ֵמֵפר אתֹות ַּבִּדים ְוקְסִמים  "כמו שנאמר. לא הועיל להם, בחרב
ונקראו . )'כה' ישעיה מד(" ְיהֹוֵלל ֵמִׁשיב ֲחָכִמים ָאחֹור ְוַדְעָּתם ְיַסֵּכל

הקסמים פורים וגורלות וקובייא והוא סוד גדול והוא יתד שכל 
לא תאר את העם כי ברוך "' ואמרו ית. לויים בוסתרי תורה ת

  ומאחר שראה בלק".גם ברוך יהיה"הוא קיום מאמר , "הוא
שאין בלעם יכול עם קסמיו וכשפניותיו לברך או לקלל נוסף 

כ לא ראה דרך אחרת אפשרית לו "ואעפ. עליו פחד על פחדו
וכשראה שהוא ממאן . לנצח בה את העם כי אם על פי בלעם

פ שהיה מודיע לו " היה מפציר בו בכל יכולתו ואעלבא אצלו
לא אוכל "והיותו אומר . שאינו ברשות עצמו על דבר זה

 מעיד על עצמו שהוא מאמין שכח "לעבור את פי יהוה אלהי
ה "והיותו מזכיר פעם שם יהו. השם ברוך הוא מבטל הכשפים

יש תחת זה , ה"ם ופעם שניהם ופעם מלאך יהו"ופעם שם אלהי
ומגיד זה על היותו . לאים מן הסודות הנעלמים בתורהפלאי פ
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ועניינו עם . יודע להבדיל בין העתים ומכיר כחות ההנהגה בהם
ה המתיצב בדרך לשטן לו אחר אמרו "אתונו ועם מלאך יהו

ואחר היותו הולך ברשותו ". ויחר אף אלהים כי הולך הוא"
" אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם"כמו שאמר לו 

זה וכל הנחשב עמו בעניין ההוא כולו מורה על היות . 'וכו
  . והפעל בהקיץ, ההשגחה במראה

  
ואמנם מאמיני סוד השגת המלבוש הנקראת השגת החשמל 

לא יצטרכו להרחיק היות כל העניין , והיא התחלת כח האורים
ויפתח "וקשה להם לפרשו כפשוטו עניין אמרו . ההוא כפשוטו

ותרא "עם אמרו ', וכו" לבלעםיהוה את פי האתון ותאמר 
 נעזרים עצמם עם היותו מיחס ,"האתון את מלאך יהוה

והוא . בעל הכחות הפרטיות' פתיחת פי האתון אל השם ית
ם הוא שם "המשנה צורות אישי מיני הטבעים כמו ששם אלהי

והוא הנותן . ומורה היותו בעל הכחות הכלליות' השם ית
ומלאך . יגם בשם המיוחדהצורות לאישי המינים ושומרם ומנה

ה הנקרא שטן פה לבלעם שגלה עצמו לאתונו תחלה אחר "יהו
ואומרים . הוא הכל האישי המתחבר עם האלוהי, כך נגלה לו

הן , כל מאמיני מציאותו מהכחות כולן הפנימיות, בעלי המלבוש
והן מתפשטות לעתים מן , מתלבשות לעתים מגופים עבים
חר גופים דקים וזכים אשר העבים ומראים עצמם למשיגים א

הטוהר והזוהר שבהם מתגלים הם מורכבים זכוך אחר זכוך 
. ומתדקדקים עד התכלית האחרונה שאפשר לראותם, ומתקיים

ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה "וכן כתיב 
זה והדומה לו יקרא גלוי . ' וכו"וחרבו שלופה בידו נצב בדרך
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 ודע באמת שבזה כולו הדין .אצל הקבלה מאמיני המלבוש
כ יקשה עליהם מה "אך חכמי המחקר מאמיני הנבואה ג. אתם

וכך אמר . שיאמינוהו אלה וירצו להרחיק היות דבר מזה בהקיץ
ל שעניין בלעם היה במראה מפני שזכר בו "הרב המורה ז

מלאך וכן בכל מקום שיזכור השם או מלאך הוא במראה 
הוא ששמו כשמו וכשמו בן והרב השני הקשה עליו ו. ובחלום

  .חנוך והוא מכלל בעלי המלבוש
  

ואמנם היות החמרים הפרטים כולם פושטים צורות ולובשים 
ואשר . כולם מסכימים על זו הדעת בהסכמה אחת שוה, צורות

הוא שחכמי . אתי אני מעניין זה והוא דבר ידוע ומושג אצלי
אומות המחקר מאנשי תורתינו ראו דברי הפילוסופים מחכמי ה

בעניינים אלו ונמשכו אחריהם הרבה ולא יכלו להפרד מכת 
ואמנם בקשו עם אמונתם . כי הכירו מעלתה ואמתתה, האמת

בה לבלתי היותם מתרחקים מדרך חכמי המחקר והכירו המרחק 
ונטו בהם אל , שבינינו וביניהם בעניינים רבים מן האמונות

ומחשבותם דתינו ואל דעתינו והרחיקו דעותיהם וסברותיהם 
וכשראו דבר שנראה להם ראוי להאמין ואין בו דבר . באמונתם

כל שכן אם היה , מהפסד הדת הוציאו מה שבא בדת מפשוטו
" וידבר יהוה"באמרו . הפשט מקשה על אמונת אמיתת התורה

 וכיוצא "עמד" או "ישב" או "הלך" או "ויאמר יהוה"
 שאין וכל ההמון והנשים והקטנים, בהם שהתורה מלאה מהם
עד שיתחייב להם מזה שהשם גוף , בהם דעת האמינו בפשוטם

מורכב מחמר וצורה וקורים לו כל המקרים התשע מתעלה 
ואמנם תכלית מעלת מחשבתם אצלם הוא . מהדמיונים הבהמים 
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. כי אינו בעל חמר אחד קבוע, שישתנה כרצונו מחמר אל חמר
ת וכן אצלם תכלית היכולת שילבש לעתים צורות מתחלפו

ואמרו שזו תכלית החכמה ובזה לא . כרצונו ויפשטם כרצונו
ובין השרים והמלאכים ורוחות המתים שכבר ' יבדלו בינו ית
וזה אומרים לבד שכל אלה הם תחת רשות . היו חיים ומתו

ואם אין רצונו כרצונם אין רצונו , השם ותחת רצונו לכל דבר
בדילו ביניהם אלא שי, וככה יאמרו על חכמתו ועל יכולתו. רצון

. בחזוק ובחולשה ובכיוצא בם כמו שהתבאר כל זה במורה צדק
וחכמי המחקר הביאו מופתים ובטלו כל אלו המחשבות 

אבל מה שהוא מקבל . הדמיוניות עד שאמרו שאין שדים בעולם
צורה הווה ונפסדת הוא השד והדמיון הוא השטן והוא מלך 

ם שם המלאך אבל עם היות הכחות כולם מלאכי. השדים כולם
. ולא יקרה לו מקרה, כ שם לכל שכל נפרד מכל חמר"הוא ג

כ "והרוחות העוברות האנושיות שנפרדו משכילות הם שכלים ג
את משמרת "ושאר הצורות כאשר יחנו כן יסעו . בלי חומר

ר "ן ש"הנקרא מטטרו, "יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה
וא אמת וכל זה שאמרו חכמי המחקר הישראלים ה. ם"הפני

וחכמי האומות אמרו כי הטבע מכשף וגם זה אמת . בלא ספק
ואמנם חכמי הקבלה השלמים המשיגים אמיתת . אין ספק בו

הדברים לא יכחישו דבר מכל זה אשר תורה עליו המציאות 
ואמנם נגלו לבעלי הקבלה עניינים . לחכמי המחקר בשום פנים

גלתה רבים בהשגת הנבואה שנעלמו מחכמי המחקר והתורה 
  .אותה לנו
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ומכלל עניין זה הוא שראשית הנבואה למתנבא הוא היותו 
מצרף האותיות וממיר אותם זו בזו וזו בזו עד היות אצלו האחת 

ואחר זה יכנס האיש המתנבא אל עניין . היא האחרת בעצמה
. היותו מכיר אמתת מהות הלשונות כולן וסבת התחלפותן

 אל כל ציור שאינו בהן ב אותיות כמות שהן משתנות"ויצייר כ
אבל הוא בם בכח וידע שאין האות הנכתב כי אם ציור מתחיל 

מהם ישאירו קרובים ליושר אבל , מנקודה ונמשך אל קוים
נוטים מעט ומהם רחוקים מהיושר ונוטים הרבה ומהם בינוניים 
ומהם שקוום עולה ומהם שיורד ומהם הולך לפנים ומהם 

.  זה דרך ציור הטבעים כולםואחר זה ידע כי. חוזרים לאחור
נמצא שכדור . וכמו שהאות נכתב ונמחק כן הטבע הווה ונפסד

הגוף האחד המורכב בכללו דומה לספר אחד כתוב בכללו והוא 
ומכאן יעלה לדעת מהות . כולו מורכב מעורב מעניינים רבים

ומשם יעלה עוד מדע מהות הנחשב ואם יזכה . הדבור הנבטא
ומשם תפרדנה המדרגות . ור הנבואיילכך עוד אל אמיתת הדב

הנבואיות והכח הפנימי יגלה האברים בסימנים דבריים עד 
שהעניינים תראינה במציאות המורגש דברים מורגשים לאיש 
זה לבדו באותה דעת ונעלמים מזולתו מהיושבים עמו במקום 

בשרות עליו , וכל שכן שיקרה זה למתנבא. אחד ובדוחק אחד
כי יתגלו לו בה . ה המצורפת בעיניוהרוח עם עיינו בתור

מאורות מופלאים עת אחר עת ויכיר המנבא שלא יקרה לו זה 
וכן יקרה לאזניו שישמעו עניינים מבית . כי אם בעת עיינו בה

וכן כל אבר . ומחוץ שאין זולתו שומעם עם היותו קרוב לו
כמו שכל , מאבריו יראה לו כפי כוחו המוטבע בו מבית ומחוץ

פ שאין האות "יבה תורה למבין דבר שיבינהו אעאות וכל ת
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והנה שבו אצל רואיהם ומביניהם , והתיבה חיים ולא מדברים
והכתבים הנשלחים והשטרות והספרים . בדמות חיים מדברים

לעדים ברורים שאינם חיים ולא מדברים ודומים לחיים 
  .המדברים

  
ן ויפתח יהוה את פי האתו"ומזה המין הוא אצלי עניין אמרו 

 והוא אחר שהדבור אמצעי להבנת כוונת מה ".ותאמר לבלעם
כ "כ אמצעי לכך והמכתב כמוהם ג"והסימן ג, שבלב המדבר

יספיק כמו כן לכולם להבין כוונת אתונו בין באמרה בין בפיה 
בין כשישמע ',  וכו"מה עשיתי לך"ממש בדבור בלשון הקדש 

 זה צד בין באי, הוא באזניו אלה הדברים מרוח מן הרוחות
. ולה גם כן היה תשובתו, שתרצה שתתן לו כוונתה ממנו

והאומרים שאתונו היא חמורו והיא אם לחמורו של משיח אין 
, דבריהם בזה המין עם היותם אמת לפי דרכי הדרש והאגדתא

אבל אין צרך להרחיק בעניין . גם לפי דרכי המראות והחלומות
קרבת הפשט כל כך וזה כי כל מה שאפשר להשיג אמתתו עם 

זהו מה שאצלי מזה הדעת ועניין . הוא יותר ראוי מהרחקתו
ואין צריך להרחיק דבר , הנחש והדג כמוהו בעצמו אצלי

אך מי שאינו סובלו ראוי להרחיקו . מפשוטו אצל מי שסובל זה
  . עד שימצא לו מה שיסבול עניינו

  
בנה לי בזה "ואשוב לומר כי בלעם בבואו אל בלק אמר לו 

 ".בחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה איליםשבעה מז
זו עדות , "ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח"ונאמר שם 

ברורה שהיה בלעם יודע סוד הקרבנות הבאות לרצוי תשלום 
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את שבעת המזבחות ערכתי "ועל כן אמר אל אלהים . הכוונה
לא , ואמנם עם היותו יודע סוד הקרבן". ואעל פר ואיל במזבח

סוד המדות ודרכי המציאות והספירות כי לא השיג כח היה יודע 
ועל כן . עליון העליונים בעניינים ונצחונו על מערכת הגלגלים

ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם " אמר במשלו מה שאמר באמרו
ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי ַיֲעקֹב ּוְלָכה 

 ָמה ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה ֵאל ּוָמה ֶאְזעֹם לֹא ָזַעם :ִיְׂשָרֵאלזֲֹעָמה 
" ואל זעם בכל יום" וכבר ידעת מה שהכתוב אומר ".ְיהָֹוה

" וידע דעת עליון"על אמרו על עצמו  ובא בקבלה ).'יב' תהלים ז(
 אלא מה היה ?דעת בהמתו לא הוה ידע ודעת עליון הוה ידע

 וכמה הוא :).סנהדרין קה(ס בו ה כוע"יודע היה הרגע שהקב, יודע
ויש אומרים בלעם גדול ממשה מתוך . ריתחא רגע כמימריה

בישראל לא , "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה"שנאמר 
ואמנם . קם אבל באומות העולם קם ומי הוא הוי אומר זה בלעם

אלה האגדות יש להם נסתר לפי דעת אומרם ואין לנו צורך 
  . מהם פה לבארם

  
 "מה אקוב לא קבה אל"והוא אומרו ,  עניין המשלואשוב אל

מורה על שהעלים השם ממנו את הרגע שהיה ידוע אצלו ', וכו
והפך בו הקללה לברכה כדמות מי שרואה הקוביא , מזמן רב

, מתגלגל על הלוח ששוחקין בו וינוח רגע קטן על גורל הפסד
ך כ. ועוד יתנועע ויתהפך עד שינוח לגמרי על גורל מורה ריוח

ראה זה בעל הקסמים גורל ישראל עם גורל האומות וכשראה 
הדבר כן מפני שכח התלי המורה על הגורלות מעריך מערכותיו 

והוא מתדמה בשלשת היסודות הראשונות שהם אש ומים , בכח
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ורוח לשלשת הקוביות ביד שני השוחקים שאחד מהם מרויח 
הוצרך לשלש הקרבן בחשבו . והשני מפסיד על דרך משל

ב "א מזבחות ומ"יתהפכו עוד הכחות עד שהגיע אל תשלום כש
  ,הקוביות כאלה' ג כמספר הנקודות שבג"עולות והכל ס

   
  

  'ו'          ה'        ד'          ג'         ב'                      א

  
  

זה המספר כולל לכל אחד ואחד מהשלשה עד שיכלול את 
ואמנם , ת"במרובע כל אחד משלשתם אמו, א"שלשתם נבי

הורה שאין ישראל תחת מדת הכשפנות ואמנם הם תחת מדות 
כי לא נחש ביעקב ולא "ויתבאר זה מאמרו . לבד' השם ית

כעת יאמר ליעקב "ומאמרו אחריו מיד " קסם בישראל
ַוַּיְרא "  וכן אמרו בסוף כל המזבחות".ולישראל מה פעל אל

יֵני ְיהָוה ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָהַלְך ְּכַפַעם ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵע
 הורה בזה כי קרבנותיו היו נחשים ".ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים

וקסמים וכשראה הדבר להפך ממה שחשב החל בברכות 
ַמה ּטבּו  "ואמר אחרי היותו מגלה לנו תאר נבואתו, ובקיומם

  עד שהמשיך ואמר".ָרֵאלאָהֶליָך ַיֲעקב ִמְׁשְּכנֶתיָך ִיְׂש
 הנה ברך את העם וקלל את ".ְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך ְואֲרֶריָך ָארּור"

לקב איבי "נחש וברך עצמו וקלל את בלק האומר לו 
לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש ", "לקחתיך
". זה שלש רגלים" רמז להכאות אתונו שנאמר בו ".פעמים

 ונבואתו .בנה לי בזה היה אומר ועל כןזה והסוד תלוי על מלת 
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מגלה לנו סוד שלש גלויות וסופן שהוא טוב לנו ונהיה מנצחים 
כל האומות וכבר נאמר סופך טוב טלך טל עם היות אז מתחיל 

והעון נתכפר עם . הרע בסבת הזנות ובסבת זבחי אלהי העמים
והוקע יהוה אותם נגד השמש "תליית ראשי העם באמרו 

 והנה פינחס בן אלעזר בן אהרן ".ראלוישוב חרון אף מיש
הכהן באמצעות הרמח שלקח בידו ובדקירת הזונים סבב עצירת 

וכן פינחס בן אלעזר . המגפה ונעשו לו נסים רבים נס בתוך נס
  .וכמה כהם בפרשה זאת, בן אהרן עולה בגימטריא נס בתוך נס
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  פרשת פינחס
  

שמות ' ואמנם זה ב. ידוע שהחכמים אומרים פינחס זה אליהו
ת והם "ת ותמצא מחשבו"ב עם שמו"חבר ח, שמות' וזה ח
בקנאו את ",  חתמיי"חמתוסוד . ת"שמו' ת אשר הם י"ספירו

 ,את נאקתם שמעתי, ה"ה מצורף נאק"קנא" קנאתי בתוכם
 וכל )'ו' קהלת ט(" גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה"

. ב" מליקשכן מגומטר או מקושר או מצורף או מומר כגון יעקב
כי לא נחש "וכן ,  כמו אליהו"אשר קנא אל אלהיו"וכן 

ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה 
 הנה בארבעה שמות אלה בראשי תיבות ובסופיהם ".פעל אל

ב והם "ל ליעק"ב בישרא"ל ביעק"ב והם לישרא"פעמים ל' ד
 ב"ש ל"ץ והסוד רא"ש ק"אותיות ומה שבתוכם במספר רא' ח
וכהנה רבות עמנו והם סודות נפלאות לא . ב"ץ כפול ל"ק

ומזה המין כזבי בת . הוצרכתי לכתבם כי מאלה יובנו האחרים
צור משותפת עם זמרי בן סלוא עם היות המדינים הם הם 

ר "ת צו"י ב"כזב. הדמיונים הנחלקים לשני כחות הראשונים
זה . ן"א זמ"ר בל"א יוס"ן סלו"י ב"ואמנם זמר, ר"ב בציו"תכז

ראש אמות בית אב " וזו מיוחסת לאביה "נשיא בית אב"
. ן ומהן תבין הנשארים מזה המין"ב דמיו" אה"א"ן הו"במדי

שאו את ראש כל עדת בני "ואמר ' ית' ומפני המגפה צוה ה
ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא 

וכן עשה משה ואלעזר והפקודים והלויים ". בישראל
ועניין בנות . דיהם ידועים ואין לי צרך להאריך בהםבפקו

ואלה . ד"ל עם הפח"צלפחד החמש רמז לסוד מופלג לכחות הצ
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שמות בנותיו מחלה נעה וחגלה מלכה ותרצה כמניין חמשת 
.  נעה מלשון תנועה".והסרתי מחלה מקרבך"מחלה . החושים

מלכה מלשון עצה . ן"ת בעי"חגלה מלשון עגול בחילוף חי
תרצה .  תרגום איעצך אמלכינך)'כד' דניאל ד("  ישפר עלךמלכי"

וזה לחמשת ההרגשות יש להן חמש כחות . מלשון רצון
והנחלה כך רצה ליירשה קרוב מהכחות את הקרוב לו . בהמיות

ועניין אסיפת . וכל שכן הענפים לשרש שהם מקבלים כחותיו
 "עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ"משה באמרו 

הוא שרצה השם '  וכו"כאשר מריתם פי"' אמרו לו יתו. 'וכו
ומיד בקש . לצותו שיוכיח את ישראל לפני מותו וכן עשה

יפקד יהוה אלהי הרוחות לכל בשר איש על  "רחמים ואמר
קח לך את יהושע בן נון "' כ אמר לו ית"וע. 'וכו" העדה

 מורה שהלקיחה תקרא "לך"ואמרו . 'וכו" איש אשר רוח בו
ומשרתו יהושע "הושע בן נון משרת משה שנאמר בשמו כי י
 ולא כל הודך ועם כל זה "מהודך"ואמרו . 'וכו" בן נון נער

ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים "אמר 
 "על פיו יצאו ועל פיו יבואו" ורמז אומרו ".לפני יהוה

 ".הוא וכל ישראל אתו וכל העדה"עם היות ביאורו , האורים
ויסמוך ידיו ", כן עשה לו,  למשה לעשות ליהושעוכאשר צוה

וקרבן כל יום ויום ". עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה
מימי החול ומן השבת וראשי חדשים ומפסח ושבועות וראש 

  . ו ימים ועצרת של יום השמיני"השנה ויום הכפורים וסכות בט
  

ֲעֵדיֶכם ְלַבד ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַליהָוה ְּבמֹו "וכן מה שאמר בסוף זה
ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵתיֶכם ְלעלֵתיֶכם ּוְלִמְנחֵתיֶכם ּוְלִנְסֵּכיֶכם 
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כל אלה כבר התבאר עניינם בספר שקדם לזה ". ּוְלַׁשְלֵמיֶכם
ואמנם כל מצות אלו באות לעמוד כנגד . ודי במה שאמרנו שם

ויאמר "הגשמיות הכשפניות הנקראות גופניות כמו שנאמר בם 
  ".בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משהמשה אל 



 הספירותמטות             ח            מפת

קא 

  פרשת ראשי המטות
  

ועניין שאוסר עצמו הנודר .  ִאָּסרהנדר והשבועה נקראו
כי תדור נדר "כ נאמר "וע. והנשבע ממה שלא אסרתו התורה

טוב אשר " ונאמר ".לא תאחר לשלמו" כשתדרנו "ליהוה
ב  ועל כן אמר בטו).'ד' קהלת ה( "לא תדור משתדור ולא תשלם

וזהו ממין מה . האומר טוב מזה ומזה מי שאינו נודר כל עיקר
לכשיקריב יקריב כך , "אדם כי יקריב"שאמר הרב בקרבן 
וכבר ידעת שעל עניין זה חוברו שתי . וכך לפי המין האחד

ואם כן מה אפרש אני . מסכתות מסכת נדרים ומסכת שבועות
בע ואמנם באומרו שזה כנשבע בחיי המלך וזה כנש. בם פה

 יש לזה ).'ב' מלכים ב( "חי יהוה וחי נפשך"במלך עצמו שנאמר 
סוד החיים הנבדלים והחיים שאינם נוספים על עצם הדבר 

ונקמת . הנקרא חי ובהם נבדל האדם מן העליונים הנבדלים
המדינים שאשת משה מכללם ואסיפתו אחר הנקמו מהם ידענו 

 ר בםוהם שנאמ. ברור שהכוונה בזה על חמשת מלכי מדין
ְוֶאת ַמְלֵכי ִמְדָין ָהְרגּו ַעל ַחְלֵליֶהם ֶאת ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת "

צּור ְוֶאת חּור ְוֶאת ֶרַבע ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ִמְדָין ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן 
, וכבר רמזתי סודם וסוד בלעם לב עם". ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב

". ו כל זכרויהרג"ב שנאמר "ץ חר" אר)מלכי מדין(סימן לששה 
כ "ונאמר ג. 'וגו" וישבו בני ישראל את נשי מדין" ונאמר

ויאמר אליהם משה ". ' וכו"ויקצף משה על פקודי החיל"
 וטען עליהם טענת היותן למכשול לעון על ".החייתם כל נקבה

כל זכר בטף וכל אשה יודעת "דבר פעור ולפיכך צוה להרוג 
לן וצוה לנוגע  וצוה להחיות הבתולות כו".איש למשכב זכר
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ורמז על , והבגדים והכלים' וביום ז' בחלל להתחטא ביום ג
בעניין אפר פרה בעבור מי נדה " זאת חקת התורה"החטוי 

כאמרו , והטהרה שני מינים באש ובמים. המזכים העולם כולו
אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל "

מיני ' ם ז הנה זכר כל מה שעובר באש וה".ואת העפרת
שהוא כסף חי איננו עובר באש כי הוא ניתך ' מתכות כי המין הז

והוא כבד מאד בעצמו ואין . תמיד בטבעו ואינו צריך התכה
טבעו להתקשות ובורח מן האש והוא בצורתו דומה למים 

ואין כח בקור עליו . וחלקיו כולם מתקבצים כחלקי המים
להקשותם כשלג להקפותו כמו שיש לו כח על המים להקפותם ו

והוא צורה לששת חבריו שהן מיוחדין . וככפור והברד ודומיהם
והנה עניין זה הוא . לששה כוכבי לכת וזה מיוחד לכוכב שכלי

מופלא כנר האמצעי שבמנורה ולפיכך קורין אותו כוכב חמה 
כי כשהוא עם כוכב זכר הוא זכר . ואומרים עליו זכר ונקבה

. נמצא שהוא פועל ומתפעל. הואם הוא עם כוכב נקבה הוא נקב
והנה אחר שפרש לך הכתוב ששה מיני מתכות חזר וכלל בשני 

ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַאְך  "לו ואמר
  ". ְּבֵמי ִנָּדה ִיְתַחָּטא ְוכל ֲאֶׁשר לא ָיבא ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים

  
 נראה בתחלת מחשבה שאינן ואמנם הנה אלה מחלקי הספירות

אחד נפש "כל שכן ענייני המכס כולם שהם שני מינים , מהן
שא " ואמרו ".אחד אחוז מן החמשים" וה,"מחמש המאות

מורה על סוד " את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה
ולא חיסר מן האדם כי אם הבתולות לבד מפני . הספירות

 ולכן אין שהבתולה נמשכת אחר בעלה מאד יותר משאר נשים
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ז כל שכן אחר התגדלה "לנו פחד ממנה להמשיך את בעלה לע
שנים מהם טהורים , והבהמה כללה שני מינים. בחיק בעלה

ן "אבל הצא. וראויים לקרבן ואחד בלתי טהור והוא החמור
ה ומהם "ר הנבוא"ן מפני קצ"א הקרב"ר מהם הוצ"והבק
יש עמו ויאבק א"כעניין . ן"ק הרצו"ן מפני האב"א הקצר"הוב

ולפי שני מינים הכחות האלו המכפרים על ". עד עלות השחר
ם "ך השדי"כי מל, ה"ר ונקב"ה זכ"ר היתה הנבוא"ק הנוצ"האב

ו הנמשלת "ד היה מושל באמת"ן למ"ף זי"ן אל"ן זי"שהוא עי
ם בגימטריא "ך השדי"כי כן מל, ן"ר והצא"ז על הבק"ז לע"א

כ המלך "שם גן ושמו עזאזל מלא וחצי ה"ר וצא"עולה בק
כמו כן שלשתם בעל החותם החתום על . המשיח ויום השביעי

ר שהם תורתם חתומה עליהם בכל סוד הקרבן "ן והבק"הצא
שהוא עולם הקרוב המורה על עולם הרחק שצריך לשער רחק 

  .העולם עם קרוב העולם
  

ועתה בני ראה גם ראה מעלת סתרי הקרבנות וסוד התקדשותם 
 המכס במקום סמך עגלה לכפר על ובא. עם סתרי הספירות

חבר עמה שור ' וסודו ס, עניין עגל מסכה הנקרא אלהי זהב
ונתנך יהוה לראש "ב "ש וזנ"ותקח כח התלי ממנו בחבור רא

ונתנך יהוה ", "ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה
ד אחז מן " ואם תקח אח".אלהיך עליון על כל גויי הארץ

ז מן "ד אח"ואם תקח אח, ם"ים ישארו בידך שמ"החמשי
ם והנה לקחתי הדם מן האדם אשר "החמשים ישארו בידך ד

ן "אלף היא רוחו של אדם ועלה בידך דמו ונשאר מסוד זה י
מי נדה לא זרק עליו "ו. וסוד הכל דמיון הוא דמיוני' והוא ס
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ב "א הקר"ל, ו"ק עלי"א הבר"ל, ו"ק עלי"א זר" ל,"טמא הוא
ק "א זר"ה ל"י נד"ומ.  מן הדין תבין סודו,ם"ו הדמי"עלי, ו"עלי
ן שזכרתי והוא היום כדי לעמוד עוד "ר והצא"ו דמיון הבק"עלי

נשארו לנו מצות כמספרם . כנגד הכח העגליי הנקרא אלהי זהב
אלהי כסף "ואמרו . ו"ו ב"ד ורמזתיו למעלה בסימן דמי"ו י"מ

ביארו שלא ימשלו כחותם עליכם ". ואלהי זהב לא תעשו לכם
והוא אזהרה על עבודת זולתו , שאתם ממשלתכם למעלה מהם

על כן שרי אלפים ושרי מאות קרבו אל . יתברך וישתבח שמו
איש  "משה ואמרו לו מה שאמרו והקריבו קרבן זהב התרומה

לכפר על נפשותיכם לפני  "ואמרו. 'וכו" אשר מצא כלי זהב
 רמז על מעשה "כל כלי מעשה"ואמנם היה הזהב ". יהוה
ולפיכך לקחו הזהב משה ואלעזר הכהן לכפר על מעשה . להעג

ויביאו אותו אל אהל מועד זכרון "ונאמר . העגל שעשה אהרן
ועניין המקנה הרב וירושת הארץ בחוצה לארץ ". לפני יהוה

ב שבטים "ותשעת המטות וחצי המטה מכל י, לשני שבטים וחצי
בט והיה הש. שנחלקו בו רמזים גדולים בידיעת חלוק הכחות

העשירי שהוא שבט מנשה וסודו שבט הנשמה והוא שבט יוסף 
ועוד נחלק מנשה , שנחלק תחלה לשנים למנשה ולאפרים

ושם , ב שמות יודע סודם בהתחלקם"וכן י. לשנים לעניין מופלג
והוא . ף"ח בגו"א כ"ף ול"ו גו"ף כולל חצים והוא אינ"יוס

וסף  כי י,"ף עוד להניחו במדבר"ויס"שרמזו משה באמרו 
כ נחלק כח היורד "וע. היה סבת ירידת מצרים ולוי סבת עליתם

ותנאי בני . לשנים ונתקדש כח העולה ולא כמוהו עם היורשים
ושמות . גד ובני ראובן ידוע שממנו נקח ראיה לכל תנאי

  . המקומות אין לי צורך לפרשם כי כל התורה שמות
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  פרשת מסעי
  

על פי יהוה יחנו  "אמרשנ' המסעות והמחנות כולן היו על פי יי
ויכתוב משה את  "וכן הנה נאמר". ועל פי יהוה יסעו

ואחר שכתב משה ענין . 'וכו" מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה
זה כולו אמר להם השם לאמר לישראל בשמו יתעלה כי 
כשיעברו את הירדן וילחמו באומות וינצחום מיד ישמידו כל 

ואמר . תם עמהםפסילי אלהיהם ולהשמיד ולהרוג ולאבד או
ְוִאם לא תֹוִריׁשּו ֶאת יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם  "להם דרך התראה

ְוָהָיה ֲאֶׁשר ּתֹוִתירּו ֵמֶהם ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם ְוִלְצִניִנם ְּבִצֵּדיֶכם 
ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר : ְוָצֲררּו ֶאְתֶכם ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְׁשִבים ָּבּה

וצוה לחלק את הארץ ". ׂשֹות ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ָלֶכםִּדִּמיִתי ַלֲע
והודיעם גבולי הארץ לארבע רוחות . בנחלה על פי הגורל

והחל מדרום וסבב ממנו אל מערב וממערב סבב אל , העולם
וזכר שני . והורה בזה על סבוב עגול. צפון ומצפון אל מזרח

' מנחילים תחלה לנחל הארץ והם אלעזר ויהושע ועמהם י
. ב אישים"ובאו השנים גד וראובן כי הנוחלים היו י, נשיאים

ונתנו ללויים ערים לשבת לא דרך נחלה ומגרשיהם לבהמתם 
והנה נתנו חלק מנחלת אחוזתם כל שבט כפי שהוא . ולצרכיהם

ונתנו להם שש ערי מקלט לנוס שמה רוצח כל . רב או מעט
ונחלקו ערי . מכה נפש בשגגה וארבעים ושתים עיר ומגרשיהן

י "וסוד ער. שלש מעבר הירדן ושלש בארץ כנען' ג' מקלט ג
ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט  "אמרוכך . ע"ל מרקי"ט, ט"מקל

". ִמּגוֵאל ְולא ָימּות ָהרוֵצַח ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט
ׁש ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ְוַלּתֹוָׁשב ְּבתֹוָכם ִּתְהֶייָנה ֵׁש"ואמר 
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". ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְלִמְקָלט ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה
והורה במה יכה הרוצח את המוכה ויתחייב מיתה ואיך ירצח 

ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ֵּבין ַהַּמֶּכה  "ואמר. בבלי דעת ולא יתחייב מיתה
ה "המכ, ד"ם מא"גל, ם"ל הד"גא. 'וכו" ּוֵבין ּגֵֹאל ַהָּדם

וזהו גלוי סוד הקרבן והריגת משיח . ה"ח המרצ"ח הוא כ"הרצ
וסוד . למשיח ושליח לשליח ורוח לרוח וכח לכח ונפש לנפש

. ה"ה חכמ"ה כי הצור"ם הרוצ"ה הוא סוד החכ"ח המכ"הרוצ
ל "והוא גוא, ל הגלם והאד"א המגד"ם הו"ל הד"ואמנם הגוא

הספירה ה הידועה מן המדה שאיננה ידועה וגואל ספירה מ"המד
ח "ה הוא ימית את הרצ"ל אמ"ם גד"ל הד"וכן גא. בכח צורתו

לי "הוא התנין הגדול אשר אמר , ץ בתוך יאוריו"ר הרוב"הצבו
הוא מלאך המות הוא השטן הוא יצר ". יארי ואני עשיתיני

ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי  "ואמר בסוף. הרע
 ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לא ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף
. ף"א מכש"ף אשר הו"ם כשו"בד". ֹו"ם ׁשוְפכ"ָּבּה ִּכי ִאם ְּבַד

הרב . והיות הרוצח בשגגה בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול
אבל לפי נסתרו , רק ביארו לפי פשוטו, ביאר סודו במורה צדק

הוא מלאך ההויה המניע ו, צריך שתדע מי הוא הכהן הגדול
 כתיב ל"הגדכי הגדול . ד"ך הכבו"ד הנקרא מלא"ל הכב"מאכ

ה "ן הכל"ל ההכנה והוא בעל הדג"ל ההכנה ולו גד"ובידו דג
ץ "ואחרי מות הכהן ישוב הרצח אל אר". ב"והוא ההלך הנג

ת על דרך "ח באו"ח שהוא רוצ"ת זב" אל צור".ו"אחזת
ועל זה רמז בו .  תשובהו בגימטריא"ץ אחזת"שכן אר. ה"תשוב
ר "ב הציו"ב אשר הוא מחש"ר החוש"ח וסודו יצ"ב הרוצ"ישו

  . ה הנבואה בארץ ובערים"ר מרא"הנקרא ציו
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ודע זה מאד כי הוא סוד הגדול שבכל סודות הנבואה ונתלה 
וסוד הנחלות ומאמר . דינו בין רוצח בזדון ובין רוצח בשגגה

ַלּטֹוב  "הם באמרובני יוסף על בנות צלפחד ומצות השם עלי
ְּבֵעיֵניֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים ַאְך ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה 

ְולא ִתּסוב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  "'יתעוכן אמרו ". ְלָנִׁשים
ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאבוָתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני 

כל זה והנקשר עמהם הרי חכמים נתלו על פשוטיהם  ".ִיְׂשָרֵאל
והחלוקה הראשונה ההכרחית מעידה על . וכל שכן על נסתריהם

והפכם ', יש נוחלין ומנחילין והנה א. כל והיא בראשית העניין
ועוד נוחלין ולא מנחילין והנה ', לא נוחלין ולא מנחילין והנה ב

ומאמר . נםוהבי' והפכם  מנחילין ולא נוחלין והנה ד', ג
ב אותיות נוחל שני עולמות העולם "האומרים שהיודע שם בן מ

תבין סוד הנוחלין והמנחילין והנחלות כולן , הזה והעולם הבא
לפי דרכי סתרי התורה והמצות והנבואה ומשפטי התורה 

והם שראויים להאמין , ומצותיה הם כולם דרכי השם באמת
ֵאֶּלה  " זהועל כן נאמר על. שבהם תושע נפש כל שומרם

ַהִּמְצֹות ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְּבַיד מֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
  ".ְּבַעְרבות מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו
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 מפתח
 ותתוכחה

 
ה  החכם  השלם   והכולל   המאור "שחיבר  ה

הגאון    הגדול    המפורסם    החסיד    והעניו 
ר  אברהם אבולעפיה "המקובלי האלהי  כמוהר

 "אברהם הרואה" שהיה נקרא בפי כל. ה"זצלה
* 

  
ט לחייו"חיבר רבינו בשנת מ  " ותתוכחמפתח ה " 

                        
  א"ק ירושלים תובב"נדפס פעיה

  ק"א לפ"אדר תשס
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  הקדמה 
  

, זה הספר החמישי הנקרא משנה תורה קראתיו מפתח התוכחות
עם היותו מזהיר על המצות . ובם סיים, מפני שבם החל משה בו

ואין . בר צום השם בהר סיני וחדשו קצתם ופרשו קצתםשכ
ספק שבו באר עניינים גדולים מפורשים ביראת השם ובאהבתו 

והגיד שלא נברא בעבור . והורה בו תכלית כוונת מציאות האדם
אבל בא בבטן אמו כדי שיבוא לעולם הזה , חיי העולם הזה לבד

זה מונע ואם יש לו מ. ובא לעולם הזה כדי שילך לעולם הבא
וכבר . דמו בראשו, זולת רצונו אין חטא עליו ואם חפצו מונע

ידע כל חכם מקובל שלם שהוא מכלל סתרי התורה אשר אליו 
כי מאחר שכל . אני מדבר בכל מה שדברתי בכל זה החבור

התורה כלה שמות אין בה דבור גדול או קטון ואפילו נקודה 
יה מפי השם אבל הכל ה, גדולה או קטנה שאמרה משה מדעתו

של ' והנה משה דומה בכל מה שכתב בתורה מב. לאזני משה
של ישראל לסופר שכותב ומעתיק מספר קדמון ' בראשית עד ל

שמעיין בו וכותב ואין צריך להוסיף על מה שמוציא כתוב ולא 
פ שספר תורה אין הפסק בין פסוקיו ואין בו "ואע. לגרוע ממנו

עם כל זה מה . מות זיניןנקוד ולא טעמים אבל יש בו תגין כד
שהוא בידינו היום מהפסקות הפסוקים ומהנקוד והטעמים 
והמסרת ומלא וחסר ואותיות מעוקמות ומלופפות והדומים להם 
ופרשיות חלוקות וסתומות ופתוחות וכיוצא מן הקבלה הנגלית 
והנסתרת הכל נמסר למשה רבינו בהר סיני ממנו מפורש וממנו 

שהוא מדעת משה ומלבו או מה ומה שיראה בתורה . סתום
אבל . שיראה כפשוטה מגרעת בעניין או תוספת אין הדבר כן
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ועל זה בא . כבר נודע שאין בה אפילו נקודה אחת לבטלה
. בקבלה כי לא דבר רק הוא מכם ואם רק הוא אינו אלא מכם

והיודע חכמת הטבע ידע שיש בעולם עניינים רבים שיאמר 
כגון . ברואים שהם לבטלההסכל בטבע על קצת נמצאים מה

היתושים והזבובים והדומים להם ולא עוד אלא שאפילו בגוף 
האדם יאמר זה הסכל שיש בו בריות לבטלה כגון כנים וביצי 
כנים ומיניהם ופרעושים בארץ שמצערים את האדם וכיוצא 

והחכם בטבע שידע שכל אלה הם נבראים בחכמה רבה . בם
בעולם נברא בכוונה אלוהית ואין בהם בריה לבטלה וכל דבר ש

פ שיש בנבראים עניינים "ואע. והוא ידוע ומושג למי שבראו
שהם מכוונים לעצמם ויש שהם מכוונים לעצמם ולזולתם ויש 

ואחר שתכלית הכוונה . שהם מכוונים לזולתם ולא לעצמם
היתה בבריאה לברוא אדם אשר הוא הנכבד שבעולם השפל 

לו ובפרטיו הוא מכוון ראוי להאמין שכל מה שיש בו בכל
אבל עולם האמצעי . במציאותו בעבור האדם ולא בעבור עצמו

ואמנם עולם , פ שגם הוא מכוון לעילתו"הוא מכוון לעצמו ואע
וזו החכמה מבוארת במקומה וראויה היא . העליון מכוון לעצמו

לזולת זה המקום אך מה שראוי לדבר בו פה הוא שאומתינו 
ת מכוונות בעבורה וכל התורה מכוונת לעצמה ושאר אומו

ולזה הספר החמישי שהוא ספר התוכחות . מכונת לעצמה
 "ועץ תוכחות מוסר"וכן כתיב . ולפיכך נקרא משנה תורה
ה לכתוב בו עשרת הדברים וסוד "ועל כן הוצרך משה רבינו ע

הייחוד בקריאת שמע והמצות עם נתינת התורה ושירת האזינו 
 עדותם עד סוף הכל וברכת עם הברכות והקללות ועם קיום

והגדת עניין מותו אשר דעתנו היא שמשה כתב . ישראל בסוף
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ולפיכך ספרה התורה עניין . הכל ולא כתב בו יהושע אות אחת
אלה התוכחות כמי שמספר דבר שקרה לזולתו באמרה 

  .וזכרה כל העניין' וכוהדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 
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  פרשת אלה הדברים
 

 אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן אלה הדברים"
במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות 

 זכרה התורה דברי משה לישראל והמקום אשר דבר ."ודי זהב
להם בו והודעתנו שהדרך היתה קרובה מאד מחורב עד קדש 

 עשר יום דאח"א יום כמו שנאמר "ברנע ומספר מהלך הדרך י
ין יוהגדתנו שאין ענ ".ר עד קדש ברנעמחורב דרך הר שעי

זוק הנפש והגוף ועמדו שם יעיכוב ישראל במדבר אל בעבור ח
ונה אלוהית ובהשגחה מופלאה והמדות ו ואמנם הכל בכ.שנה' מ

 שאם לא היה .האלוהיות אינן מכריחות אבל הן מכריעות
נש וככה ידע כל וין כן לא היה שם מן הדין לא גמול ולא עיהענ

ו בעל מום באמונתו שעיקר בריתו של אדם הוא שלם שאינ
שבחירתו תלויה בידו והכל חתום בלבו בשני חותמות המלחמה 
אשר בין שני יצריו והמכריע ביניהם הוא השם הדיין אחר 

 ואמנם יש .שמעו כל טענות הנלחמים השנים שהם בעלי הדין
שם שני עדים כשרים והם שני שרים משגיחים ורואים תמיד 

 והם שבא עליהם בקבלה ,לחמה מראשה ועד סופההמ עניין
שרים   וגם שני.מרי מן האדם ושמם מיכאל וגבריאלושהם ש

 והם לבחון ,אחרים בוחנים בין היצרים ושמם אוריאל ורפאל
 , והם ארבע מחנות שכינה,ים מפני פחד עדים זוממיןיעדים שנו

 ונזכרו השנים ונעלמו השנים .יםינתיוהדיין הוא מכריע ב
 ואמרו .' לזה שני מלאכים מלוין לו לאדם וכוזמרל "רם זכאמ

לת חנניה מישאל ועזריה צשמיכאל מים וגבריאל אש במדרש ה
שהמים דרומיים והאש  ונמצא מזה. מן גו אתון נורא יקידתא
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צפוניית גם אוריאל אויריי ומזרחי ורפאל עפריי ומערבי 
וארציי ושכינה שמימיית ועליונית רומית ומלאך המות תהומיי 

ספירות עם הנקודה האמצעית אשר משם מקור ' ז והנה .ותחתון
ודי  ומפני שישראל נטו בצד שמאל ועשו העגל רמז להם .הכל
ר ה שהוא המשמאיל ובחינתו באש והתורה ניתנה באש והזהב

אש אכלה  עליו ר והשם נאמ.בער באש והדבור בא מתוך האש
עס ובקשת והקנאה מדה ממדות האש ובין הכ ,הוא אל קנא

ואשליכהו באש ויצא "  והעגל שאמר עליו אהרן.הנקמה
ואשרף אותו באש ואכות אתו " אמר עליו משה "העגל הזה

טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשלך את עפרו אל הנחל 
ויקח את העגל אשר עשו " וכן כתיב ".הירדן מן ההר

 אשר דק ויזר על פני המים  ויטחן עד באש)אותו(וישרף 
ובמדה שאדם מודד בה מודדין לו כי  ".בני ישראלוישק את 

בחירת המדות והמעשים כבר ניתנה במתנה אלוהית לכל אדם 
פ שיש שם מסייעים לבוא ליטהר ופתחין לבוא ליטמא אין "ואע

 ועל כן התוכחת . כי אם מכריע על פי הדין הישר,שם מכריח
 ולפיכך .משברת לב האיש הטוב ואינה יכולה על לב האיש הרע

בא ספר התוכחות לשבר לבן של ישראל בשנת הארבעים בזמן 
ויהי בארבעים " אמרוב וזכר הזמן ההוא .קרבת המות למנהיג

שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל ישראל 
זו ראיה ברורה שהתוכחות . "להםא אתו הוהככל אשר צוה י

 .ההן לא אמרם להם משה מדעתו אבל השם צוהו לאמרן להם
אחרי הכתו את סיחון מלך האמורי אשר יושב "ואמרו 

בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות 
 אין דרך קצת נסתריו נעלמת .תמוטו אשהיו הכל כפ ,"באדרעי
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 והנני מגלה עתה מקצת קבלתי בו ).שבח לאל( ל"ממנו היום ש
  . והמבין יבין

  
ה מת בשבעה באדר והוא "ע' דע שכבר קבלנו שמשה רבי

 . הוא בעצמו זמן לידתות ולפי דעת מיוחד,ת החדשיעברבי
והזמן ההוא הוא סוף שנת הארבעים והוא החל לדבר לישראל 

חדש באחד לחדש והוא ידוע שהחדש הבא אחריו  ]עשר[בעשתי 
וזה מזלו מזל דגים ויסודו . שהוא אדר הוא נגדיי לחדש אלול

חלת  התכךלפי ,)סרטן עקרב דגים(ד "יסוד המים השלישי מן סע
 והיודע דרך מהלך .החמה מן טלה שהוא מזל האש הראשון

 יודע שראשו הולך ישר לפי מהלך המזלות וזנבו הולך ,התלי
מטלה יהיה זנבו  וזה כי בהיות ראשו נכנס בחלק ראשון .הפוך

חק לעולם בין ראשו ו ויהיה הר,ממאזניםנכנס בחלק ראשון 
ו כולל סוד " ו כי סוד שם.מזלות' וק מעלות שכוללים "וזנבו פ

' מדרום גם א' ב מזלות א"סדנים לי'  וכשתשים ב.ב מזלות"י
 ,ממזרח למערב דרך רומו של עולם' מזלות ה' מצפון יתגלגלו י

א " ויהיה סימנים ה.ממערב למזרח דרך תהומו של עולם' ה גם
דמות מחוגה אשר לה כא ויושלם כל זה המהלך על פי השם "ה

נקודות רודפים זה אחר '  עם בנקודה אמצעית אחת ושני קוים
 והרוחק ביניהם שוה לעולם והקו האחד הולך לפנים ,זה תמיד

ד של שם הוראה על " יון וסימ.בערך אל השני שהולך לאחור
 והתחתונים בין על םשולטנות השם על כל תנועות העליוני

מזלות שזכרתי בין על מקומות התגלגלותם ' צורת תנועות י
 וזהו סוד החותם .יסודות'  תנועות דקצוות בין על' ושהם 

 והבא להנבא צריך שיגע בחותם ויהפך .שהשם חתום על הכל



 התוכחותאלה הדברים            מפתח             

ח 

' תלי עוד בחלק בה ואמנם בהכנס ראש .ל צד אצדמ תנועתו
ממאזנים לאחור להשוות ' לה לפנים יכנס זנבו בחלק בטמ

 כי שניהם כוללים םם ודע"ם אל פני"ריחוקו פני ן וסימ.הריחוק
 אם .ה"ה בכח הספיר"ן ובהם נתלת המחשב"יה וסודם ש"השנ

של ' של שור יכנס זנבו בחלק א' כן בהכנס ראשו בחלק א
ל "ן הכ"פנים ואחור וכ וכן הכל גלגל חוזר חלילה תמיד .עקרב
ב מזה שיהיה פעל הזנב ייתחי. ד"ה תמי"ר חליל"ל חוז"גלג

הפך מפעל הראש מצד תנועותיהם שהם הפכיות וזה שתוף 
  .ב"ד א" דס"ש ג"ט ע"מהלכם מ

  
ין יבנבו של עולם בהתקבץ כחות התלי בעגול פוזה מקום כשו

מעים וכדמות צורת הנחש בהתגלגלו ובשומו זנבו בירחו ו
 , בנקודה אמצעית לעגול גופוזנבה  תלך גופו עד שוב,מקובץ

 והנה , וידוע שגלגולו הוא לשני צדדיו.וראשו התחלת עגולו
זה יבין המבין סוד הנחש לפעמים יעמוד ישר כדמות מטה ומ

וזה סוד . של חוה וסוד הנחש של מטה משה וסוד נחש הנחשת
 אש ,זה הנזכר לפי היסודות רוח אש מים עפר שתוף מהלכו
' וגם ד. פכים וחוזרים חלילה תמידהמת' הנה ח. רוח עפר מים

הראשונים בעצמם והם רוח אש ' הנזכרים חוזרים עוד אל ד
תחבר יסוד עליון עם תחתון כלל ובזה המהלך לא י. מים עפר

] עם עליון[ אבל החבור הוא העליון ,ולא העולה עם היורד
 ואם כן צריך לחבר זה עם זה עד שנפעל זה .תחתון עם תחתוןו

' ז לפיכך יהיה זה על ידי המשרתים שהם .בזה ויתפעל זה מזה
. כוכבי לכת אשר הם אמצעיים בין המזלות ובין היסודות
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 משה אמרם ביום ראש חדש שבט שמזלו והדברים אשר דבר
  .דלי והוא מזל יוסף

  
ויוסף היה סבת . "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" וכתיב

היה סיבת העליה מארץ  הירידה למצרים מארץ כנען ומשה
 על כן היתה התוכחה ראויה בכחו של יוסף .מצרים לארץ כנען
וח הנמצא כזה איש אשר ר"  וכן כתיב עליו.והוא שמזלו רוח

ויהושע " ,ועל זה בא גם כן ביהושע משרת משה ".אלהים בו
 אמר שנ.שהוא מזרעו של יוסף "בן נון מלא רוח חכמה

מדרגה לאחור הלגה י ולפיכך ד,"למטה אפרים הושע בן נון"
והנה היאור ומי מרה ומי מריבה . ממים לרוח וממטה למעלה

ל הראשונים והאחרונים בצור ובסלע עדים על כחות המים וכ
הצלתו מכח על  ופעםמשה עליהם   ויורו על כח.שכן ים סוף

ההפכי " ויובן מסוד אמרו. א שסודו דם"המים על ידי תבת גמ
 ופעם על ,)'ח' תהלים קיד(" הצור אגם מים חלמיש למעינו מים

א " גם הו,ם"ן הוא המי" גם המ.התהפכות כח המים בכח עץ
רה על חולשת עם יופ ו, ופעם על כח המטה המכה בצור,ם"הלח

 שבא במי מריבה הכח משה כשמחליף הדבור בהכאה כפי מ
 אלא שנתהפכו המדות , ושם הסלע צור ושם הצור סלע.בסלע

 וזה שבצור צווה להכות והכה במטה בצור ונצח .בין שניהם
 ובסלע צווה לדבר והמיר הדבור במכת המטה ,והוציא מים
דה ותשת הע"פ שהוציא מים רבים "לע אעצונצחו כח ה

 צורתו היא מעידה עליו שהוא ,פ שמזל דלי רוח" ואע."ובעירם
 .ציו השני מתרוקןח וכשחציו מתמלא ,מעלה המים מהבור

. ואחר כן הדבר מתהפך שמלא ישוב ריקם והריקם ישוב מלא
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 וכן גם כן ,נהיומאזנים שגם הוא רוח זו היא צורתו בעני
  ויובן זה מיעקב ועשו וממאמר,תאומים שגם הוא רוח

 כי לא נתמלאה צור אלא ).'ב' יחזקאל כו(" אה החרבהלאמ"
מחרבנה של ירושלים וכן לעתיד עוד לא תתמלא ירושלם אלא 

  וצור הוא שם מיוחס היום אצלנו לרומי.מחורבנה של צור
   .י"ל רומ"ם ש"רבתי שצור היא ירושל

  
אחרי הכתו את " ין אמרויולפי מה שזכרתי הנה יודע סוד ענ

והוא כי סיחון שם מורה על שיחתו של  ,"מוריסיחון מלך הא
 וסוד האמורי מלשון אמירה והכל דבור הביאו אל זה .אדם

אשר "  ועל כן זכר בו.חלוף אמירה ודבור ושיחה בהכאה
 שהוא לשון מחשבה כמו שמספר מלשון ספר "יושב בחשבון

 וכן עוג מלשון עג עוגה , והסוד תלוי בספר וספר וספור.דברים
'  ה, וסוד הבשן הוא סוד מיני התמורות.ין מקיףי ענשהוא סבוב
ש "ת ב"ש מתחלפים בא" וב,ך"לפי צירוף הנ' מתחלפת בנ

 ויש מי .ואמרו בעשתרות הוא רמז בעשתי עשר חדש שזכר
שאמר שהוא רמז לעשתרות באדרעי הוא במולד אדר הבא 

 ויש מי שאמר ששם ממשלת האדים הרעים מפני .טאחר שב
ב שהוא אדר הוא הזקן " כי חדש י,רות בזקנהרבוי הלחות הגוב

ב חדשי השנה והוא סוף כח האש שמתחיל מטלה עד "שבכל י
בעבר הירדן " ואחר זה חזר עוד ואמר .פך לו מכל צדהשהוא 

 ".בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר
דה מפני היות יורמז בקראו שם המקום ההוא עבר העברת היר

א "צומבסוד   מואב ורמז במאמר ארץ.הביאה לארץ עליה
 והמובן מזה הוא שהתורה אינה מתבארת באמתתה למי ,א"רב
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 אבל היא מתבארת למי ,לי העולם הזהבשמתענג ומתעדן בה
 ועל .א"א רב"שכל יום ויום אצלו יום הכפורים שהוא יום צומ

 ו שאמר עליו אשרי מי"ל שם אליה"כן רמז בו במלת הואי
   .שראהו בחלום

  
 ,רמז כל זה החל לספר העניינים שכבר קרו בזמן שעברשר ואח
 אלהינו הוהי" והחל בשמות הקדש ואמר .דרך כל מוכיחכ

דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו 
ין יוהוא הענ .'וכו "האמורי ואל כל שכניו לכם ובאו אל הר

שרמזנו באמירה שהיא הדרך לאמתת ההשגה אחר הכותו כחות 
ין השגת עמקי יוהוא ענ. חה כי זה היה אחר קבלת התורהיסה

נים ההם כלם יי והמשיך הענ.הדבור עם מהירות התנועה אליו
הם ומה שעשה לו  ומה שענו ,וספר מה שאמר להם הוא

 ,ברנע ן נסיעתם והליכתם והגיעם בקדשי וספר עני,בעצתם
 ושם אמר ,לדתה בר נעושהוא שרש התנועה משותף עם ת

ן המרגלים עם היותו מוכיחם י וספר עני.ה רשלישראל על
 שהיה מתמיד לחזק לבם תמיד בחוזק הבטחון כאמרו להם

 אלהיכם הוהואומר אליכם לא תערצון ולא תיראון מהם י"
ההולך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם 

ואמר להם דרך . 'וכו "במצרים לעיניכם ובמדבר אשר ראית
וזה כי  ," אלהיכםהוהמאמנים ביובדבר הזה אינכם " תוכחה

מאחר שראיתם בעיניכם השגחתו העצומה בכם מפורסמת איך 
נים י אלא שאתם קטני אמנה ואתם חושבים שהעני.תכחישוה

מקרים בלתי השגחה אלוהית וגרם לכם זה הסתלקות ההשגחה 
 את הוהוישמע י" אמרוכ . כמו שחשבתם מדה כנגד מדה,מכם
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אמר אם יראה איש באנשים קול דבריכם ויקצוף וישבע ל
 כלב יזולת"' וכו "האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה

גם " ואמר להם לא די לכם שקצף השם בכם אלא. "ויהושע
וזה . " בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שםהוהכי התאנף י

 ואמר .רמז לסבת הכח האשי המנצח את המימי בעת רתיחה
 באמרו ,להם שמיד בשרו השם בשתלמידו ימלא מקומו

יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבוא שמה אתו חזק כי "
 והמשיך זה עם ההבדל שבין ."הוא ינחילנה את ישראל

התוכחת מספרת מה שעבר בהכרע   ראה מן,הבאים שם
ונמשכת אחר חוזק מה שראוי להאמינו מההשגחה החזקה 

 פעם במדה קשה ,האלוהיתהמדות י פאלוהית בעם הקדש על ה
ומקציף  לבות העם הנקרא קשה עורף ובית מרילפי חוזק 

 וכיוצא באלו השמות הרעים שקרא משה .המרמו ומכעיס
והנביאים לישראל על נטותם באמונת ההשגחה אל צד מינות 

שקלת ו כי אם אין שם השגחת עם מיוחד אין שם אמונה מ.בה
 ומה תועלת במקובלת בלתי השגחת ,בשקול דעת מושכלת

 ,ה רמז לשמירת הפרטים בנפש שכלית וידוע שכל ז.וממשלת
 ותכלית ,ואין תכלית נשיאת האשה לאיש אלא מפני החבור

החבור עיבור ותכלית העיבור תולדת ותכלית זה למוד ותכליתו 
 וזהו ,ת המשיג עם תענוג השגתודותכליתה קיום התמ השגה
  .ן גלגל היצירהיעני

  
ים ומאמיני סוד העבור שהוא גלגול הצורות בחמרים מתחדש

ג כיון שעלה שוב אינו יורד והשאר י שהשלם המש,יאמינו
וקצת חכמי המחקר . זולתו מתגלגל וזה סוד מקובל אצלם
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 ואמנם זאת האמונה היא נעלמת מאד ואין עליה .האמינוהו
 ]אלה[ת המתים שאין לנו ממנה ימופת רק דומה לאמונת תחי

כ כל קבלה נעלמת " ואעפ.מקובלת בלבד אך לא מושכלת
אין ] אם[להכחישה גם  קה שלא בא מופת לסותרה אין ראויועמו

 ואם יש שם דרך מורה על אמונה .תי להאמינהישם הכרע אמ
 תבוקש הסבה והכוונה בה ומשתיהן ,הכרחית והיא מפני סבה

   .תת כל אמונהידע אמוות
  

כל אמונה בתחלתה אינה אלא קבלת דעת המוסר אותה כי ודע 
ומפני שקצת קבלות מוטעות  .זוקה המשכה אחר המסורתיוח

ונעלמות  ויש מהן עמוקות ]מוטעות[ ויש מי שמאמין שהן רובן
 ורוב המקבלים .אשר לא תתבארנה אלא אחר חכמות רבות

 .וכמעט כולם אינם משגיחים לחקור מהות אמונת קבלתם
פ "לפיכך יקרה שתמשך קבלה אחת או רבות זמן ארוך ואע

וטעה קרה המשך  ואם לקבלת השקר המ.שהיא שקר גמור
אריכות זמן רב כל שכן שהדין השכלי נותן שתמשך קבלת 

 מאחר שנודע שעל שלשה דברים ,האמת זמנים אין חקר להם
ואמנם אם תהיה . העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום

 ועל זה . ואם האמת נמצאת הכל נמצא,עדרת הכל נעדרנהאמת 
שפטו אמת ומשפט שלום "התחיל בה הנביא באמרו 

אמת מארץ תצמח וצדק " וכן כתיב ,)'טז' זכריה ח(" בשעריכם
וכל התורה מלאה מראיות על זה  ).'יב' תהלים פה( "משמים נשקף

ואין האמת נודעת כי אם אחר טורח גדול והשתדלות חזקה 
 ואותן החכמות .מסתתרת תוכםהאמת רת החכמות יבחק

הכל העמוקות הן נעלמות ומכוסות בלב התורה הזאת אשר 
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ותלמודה   ואין ספק כי בהרבות אוהבי התורה.מודים באמתתה
 .ה תמצא האמת ותתחדש ותתחזק תמידיובמציאות חוקרי נסתר

ועם מעוט מציאותם תחלש האמת עד שתשתכח כמת מלב ולא 
 .הזה בעונותינו הרבים  בלבבות כיוםימצא לה שם ולא זכר

סמנה  לכבודו ויפריגלנה והאוהב אותנו ,האוהב' והשם ית
מהיום הזה והלאה למען רחמיו הרבים ויחזקנה בלבות אוהביו 
ויחליש כח אויביה שהם אויביו ויבשרנו בה לקיים בנו מה 

לא " שאמר משה לישראל בהיותם יראים מאויביהם לאמר
  ." אלהיכם הוא הנלחם לכםהוהתיראום כי י
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  פרשת ואתחנן
  

מה ין תוכחתו הראשונה ויה ענ"ע' אחר שהשלים משה רבי
שקרה בינו לבין השם עם ישראל מעת נסעם מהר חורב עד 

השבטים מי מ והודיענו ל.נצחו שם מלכי האמורי סיחון ועוג
ניתנה ארצם לרשתה עם היותם מעבר לירדן על מנת שיעברו 

 רו כאמ.חלוצים עם אחיהם לצבא והם שני שבטים וחצי
 בא להודיענו אחר זה ,"לראובני ולגד ולחצי שבט המנשה"
 .ר לראות הארץוך בקש מהשם דרך תחינה ותפילה לעבאי

 ואם למשה נאמר .והודיענו שכבר נגזרה גזירה שלא יעבור שם
רב לך אל תוסיף דבר אלי עוד בדבר "אחר תפילתו הנכונה 

את קולינו ותפלתינו אצל ' איך נבקש אנחנו שישמע יי "הזה
 השם יכפר לנו ולהם .רוב אנשי עמינו שחוק וקלות ראש

ין התפלה הראויה והפכה י ואין צריך פה לדבר בענ.ותינועונ
ל גם הרב "נה רבי יעקב בעל המלמד זניישכבר האריך בע
ה תשובת השם "עמר ואמנם אחר שהודיענו .רמזה בסוף התורה

הראה לו כל הארץ וראה ' לו על תחנתו הודיענו שהשם ית
 .אותה בעיניו לארבע רוחות העולם ימה וצפנה ותימנה ומזרחה
 .והחל מן המערב וגלגלו לצפון ומצפון לדרום ומדרום למזרח

עיון ראות עיניו בשלשה  זה הציור לפי' והראה לו השם ית
קוים שנים נוטים ואחד ישר תוך שניהם על דמות צורת אלף 

  ,עשויה ממטה למעלה כזו
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  מזרח     

                                                  
  צפון                                                      דרום

  
                      

  מערב
  

כחות ' נקודות כנגד ג' קוים עם ד' רמז בזה סוד היצירה בקיום ג
 ואם גופו ,יסודות' נמשכות זו אחר זו ונקשרו זו בזו יחד עם ד

ואחר שראה שזו היא . ה הכללא עבר הנה עיונו עבר ורא
התוחלת האנושית החל לחזק להם הדעת אשר קבלו תמיד ממנו 

ועתה ישראל שמע אל החקים "  ואמר להם.נת האמתבבה
למען תחיו ובאתם וירשתם "  והתכלית,'וכו "םואל המשפטי
והורה על השמדת מאמיני השוא והבדיל את  ".את הארץ

 אלהיכם הוהואתם הדבקים בי"  להםר ואמ.ישראל מהם
ובאמרו הדבקים הורה בו שאם אינם  ".חיים כולכם היום

 כי דבוקם בשם הוא ,דבקים בשם אי אפשר לחיות חיי עד
 "ראה למדתי אתכם" ר ואמ.הסבה בהתמדת החיים הנצחיים

 מפני שכבר למדם התורה והמצוה שהיו עתידים להתנהג ,'וכו
כם ושמרתם ועשיתם כי היא חכמת" רואמ. בה בקרב הארץ

 הוא שספרתי לך תמיד שתכלית כל החכמות ,' וכו"ובינתכם
 והוא אמרו . ממנה לפי פשוטיה וממנה לפי נסתריה,היא התורה

מי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים ככל התורה ו"
ועל כן הצורך להזהירם על שמירתה הרבה וכך . ' וכו"הזאת
ם רק השמר ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברי" ,ראמ
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אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם 
 מלמד שאין אדם רשאי לבטל ,מכאן אמרו ".בניך לבניך ולבני

 או בפיו יזכור וילמוד או ,מתלמוד תורה שום עת מכל ימי חייו
 שכך אמרו הא אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם .בלבו
ו לבן בנו וכן  ואם הוא צריך ללמוד הוא קודם לבנו ובנ.מלבו

 ואחר שהזהירם על זה השיב עוד להוכיחם .השאר הקרוב קודם
 כך וכך אמרתי , למי שמתוכח עמורעל דרך אחרת כמי שאומ

ואם יש שם זולתם משותף עמהם אומרים . לך וכך אמרת לי
 וכך , וכך ענה לנוו לנו וכך ענינו לו וכך אמרנו לר אמךעליו כ

 וככה דרך כל .ה הואעשיתי אני וכך עשית אתה וכך עש
 ותכלית כל ,התוכחות בין הטוען והנטען משני בעלי הדין

 ,םינתייואחריה כפרת עון ותשובה ב. תוכחת הודאה על האמת
והנה בזאת התוכחת כתב לנו צורת . כאמרו ומודה ועוזב ירוחם

ותקרבון ותעמדון תחת " השיגו בעמדם כאמרו ההשגה אשר
חשך ענן וערפל וידבר ההר וההר בער באש עד לב השמים 

 אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעום ותמונה הוהי
 רין ועוד הזהירם ואמיוהמשיך הענ. "אינכם רואים זולתי קול

ונשמרתם מאד לנפשותיכם " 'להם לחזק השגתם והאמונה בה
 אליכם בחרב מתוך הוהכי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר י

תשחיתון ועשיתם פן " ואחר שהוא כן השמרו לכם. "האש
וזכר בכלל מה שאינו ראוי . 'וכו "ל פסל"לכם פסל תמונת כ

ופן תשא עיניך "אמרו בהצורות העליונות  )דהיינו(לעבדו 
   .' וכו"השמימה
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 אלהיך אותם לכל הוהאשר חלק י" ורמז רמז גדול באמרו
 להאיר אולי ידעו םיסיפ בן עזרא והמורואמ. 'וכו "העמים

וכבר ראיתי ספרים רבים אשר  . לתלמיהסוד ולא רצו לגלותו
 וגרם זה הסופר .העתיקו מלת לתלמי וכתבו תחתם לתלמידיהם

של תלמי '  וסבת טעותו היתה שמצא נקודה על י,הראשון בה
מלת כוחשב שהוא מן המלות אשר נשלמות עם נקודותיהן 

 ותכלית הגרמא שלא ידעו איך היה המעשה .פ ודומיהן"אע
דברים ח "לו י  ששינון תלמי המלךי ובםזקני' בתוספת בין ע
 אלהיך הוהאשר חלק י" והעיקר הוא שאמרו. וזה אחד מהם

 וכך כתוב ". תחת כל השמיםלהאיר להםאותם לכל העמים 
במעשה בראשית להאיר על הארץ ובכך ניצלו מיד מלכות 

אך הסוד הוא להנהיגם מפני שאינם חפצים בהנהגה . הרשעה
 אבל אנחנו ואבותינו .גלגליית ואם כן די להם ב,אלוהית

שבחרנו בשם והשם בחר בנו מכל והבדילנו מהם להיות לו 
כי בזה הורה על . 'וכו "הוהואתכם לקח י"  לנור אמ,לעם

 ועל שאין אנחנו . ועל השגחתו העצומה בנותמווהבדלתו מהא
 .לבדו' יתע תחת ממשלת של בריה כי אם תחת ממשלת הבורא

ויוציא " את ההשגחה כאמרו בהורבולפיכך השלים בכתו
אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום 

 התאנף בי על דבריכם הוהוי"  ואמנם אמרו אחר זה."הזה
ין י והמשכת כל הענ.'וכו "ע לבלתי עברי את הירדןבויש

 לבעל תוכחתו ראה ר כמי שאומ,ההוא הוא הוראה על התוכחה
שנכנסתי אני . תיודבכ כמה טובות עשה לך איש פלוני ואתה לא

ענשתי נאמצעי בשלום לזכותך לפניו כעס עלי והרע לי ו
 ועל .כ אני מודיעך שאתה חייב להכיר טובתו" ואעפ,בעבורך
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 תהשמרו לכם פן תשמרו את ברי"  להם עודרכן הוסיף לומ
ועשיתם לכם פסל תמונת אשר כרת עמכם  אלהיכם הוהי

בדתם בעברם על א ונתן להם טעם למה שהוא סבת. 'וכו "כל
 אלהיך אש אכלה הוא אל הוהכי י "התורה והוא אמרו

 ראה מה תעשה בעצמך כי בעל דינך אינו כי אם רכלומ. "קנא
מקנא על עבודת זולתו וינקם ממך בעברך על בריתו אשר כרת 

 והוא שקבלת עליך באמרך נעשה ונשמע שלא ,עמך בחרב
 נעלם פ שיש בזה" ולפי שידע העתידות אע.לעבוד זולתו

. הודיעם מה שיקרה להם אחר בואם לארץ מחלוף עבדת השם
 וכבר אמרו כי ,'וכו "כי תוליד בנים ובני בנים" רואמ

 דבר זה אמרו ם וראה איך מנו המוני.בארץ ישבו ם"ונושנת
 מאברהם , מנח ועד אברהם אלף שנים,מאדם עד נח אלף שנים

מן  סי.עד יציאת מצרים ארבע מאות ושמנה וארבעים שנה
נ עמדו בארץ "שנה עמדו במדבר ותת'  ומ,הח גאל"תמ'בלכלם 

 הנה סכום זה הכלל .יכ שנה בבית שנ"שנה בגלות בבל ות' וע
ב " אך"א תחת" סימן להם ב,ח שנה"אלפים ותתכ' כלו עולה ג

 ,ב שנה"אלפים פחות קע'  והנה עלה הכלל ד.ף"ת אל"האותיו
   .זהו כלל החשבון הנזכר

  
ם מזמן הגלות הזה ועד שנה זו שהיא שנת ואמנם יש לנו היו

 סימן להם ,ט ליצירה אלף ומאתים ועשרים ואחת שנה"המ
ט כמו " חברם עם המספר הראשון ויעלה הכל המ.א"ארכ
 ).'ב' תהלים קי( " מציוןהוהמטה עזך ישלח י" להם ן סימכרתישז

 ומלת .עשותם שם תמונת כללהם אבדון ושמד בסבת   יעדוהנה
אז חדלנו ן ומ"  כאמרם,ה תשיעית גם לעשיריתכל רמז לספיר
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' ירמיה מד( "ת השמים והסך לה נסכים חסרנו כלולקטר למלכ

 ואין , ולנעלמות אין להם תמונה כי אינן גופותב מלכת כתי).'יח
 , ואין רצון השם לעשות תמונות לעבדן.תמונה כי אם לגופות

ה ם אמצעיים בינו לבינינו כי היא סבהת שוואפילו למחשב
 שכך קרה לקדמונים .בעל תמונה ולא שאינו גוף' ית לשכחתו
 וטוענים טענת , האחרונים חשבוהו גוף אדם גמורלועד שאפי

 והם עדים ,שני כרבים אשר הורו על שניותו שהשכינה תוכם
 ומחשבתם בטלה אצל מחשבת כל משכיל שלם אשר .לאחדות

בפשט  וכל שכן .ידע השם במופת נחקר ותוריי מקובל ומושכל
 ויעדם עוד שאחר השמדם ישובו אליו ,התורה מבאר זה מפורש
 אלהיך הוהובקשתם את י " כאמרו.'וישוב אלהים גם הוא יתע

 והמשיך ענין ."ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך
התשובה וקיימה בשהיא בקשת השגת השם ודרישת ידיעתו 

ושבת עד " ב וכן כתי).'ד' עמוס ה(" דרשוני וחיו" אמרכמו שנ
וכבר הודעתיך למעלה במה . " אלהיך ושמעת בקולוהוהי

הוראה על בקשת הנבואה ' שעבר מן החבור ששמיעת קולו ית
התשובה הוא עתיד לשוב ולרחם זו  שעם ר ואמ.ועל השגתה

כי שאל נא "  והורה דרך ההשגה באמרו.ולהפך הגלות לגאלה
   .'וכו " אשר היו לפניךםלימים ראשוני

  
ר " הראשונים באותיות עולה כתםהדברי' ר יודע כי מספ

ב " קעת והתיבו.ך"ר מל" הרי כת,ך"והשניים יתרים עליהם מל
א "ת רמז להם בר" וסודם יחד שי.ט"בראשונים ובשניים קפ

ר "ם כת"ם מכתרי"י יצרי"ר וענינו שנ"ת וזה סוד נסת"שי
 וכלל אלה עם אלה .ר"ר נסת"ך למכירם והכל כת"מל
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 ,ע"ר שב"ל בבא"ויטע אש רמז להם ,ש"ר לא"ם כת"כתרימ
 ולפיכך ,ל נא"ין כי שאי ונרמז עוד פה בענ.ה" בעשררכלומ

השמע עם קול אלהים " נרמז שם מאמר ענין האש כאמר
הנה גלה לך  ".יחמדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה וי

מן השמים "  וכן אמרו.אמרו ושמעת בקולו מפורש מהות
הראך את אשו הגדולה השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ 

וידעת היום " רועל כן אמ ".ודבריו שמעת מתוך האש
ל "ז יבדי" א.'וכו " הוא האלהיםהוהוהשבות אל לבבך כי י

 כאן רהבדיל לא נאמ "אז יבדיל משה שלש ערים" ה"מש
דרש ויש כאן רמז גדול מ בר כך נאמ.אלא יבדיל לעתיד לבא

לנוס שמה " ין היותם ערי מקלטית המתים והוא ענילתחי
אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא " .ד"שסודו ש "ח"רוצ

ימים שכנגד שלש ערים ' רמז לג ,"לא שנא לו מתמול שלשם
 . שרוב הרוצחים הורגים בחרב,ת"על דרך להט החרב המתהפכ

 על מלאך המות שהוא הורג את האדם בחרב שבה רוכך נאמ
נס אל ו" ר ומפני היות שם דרך עץ החיים נאמ.שלש טיפות

 וראה אמרו אחר הגידו שמות הערים ".אחת הערים האל וחי
אלה העדות " ר ועוד אמ,'וכו "וזאת התורה אשר שם משה"

והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם 
ממצרים בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחון מלך 

והנה המקום ההוא אשר . ' וכו"האמורי אשר יושב בחשבון
 בארץ מואב מול בית אויקבר אתו בגי" אמרו נקבר שנב

ודע ששלשת האחים אשר מתו בנשיקה שהם אהרן . "פעור
  .ומשה ומרים צריך לצרפם ומצירופם יתגלה נסתרם
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  :וזה סוד צירופם
  

 ו ה ש מ
 נ ר ה א
 מ י ר מ
    ו

  
ם וכללם מראים "ם מדברי"הם ראשונה מורים וסוד מורי

 .ם הם שלשה מינים לבן ושחור ובינוני כי הצבעי.הראשונים
חלק למינים מתחלפים נוטים לכאן ולכאן ואינם נוהבינוני 

הר שאינו ו והצבעים קדם להם הז.נוטים לא לכאן ולא לכאן
 ואמנם הוא מראה כל .בעל צבע ואין לו בעצמו שום מראה

דמיונם של הדברים המזהירים הוא כדמיון ו ,מראה מאחוריו
הר הדומה ו והז. הנפש כל דבר נעלם בדמיונושבו רואההדמיון 

ו הנביא ב מפני שכך רואה ,במראה הוא שנקרא מראה הנבואה
פניו ופני שרואה . כמי שמעיין במראות הצובאותמה שרואה 
ת וצורות כפי דמות מה שהם ונים רבים ותמוניאחרים ועני

 כי הוא בעצמו החיצוני ואין , עד שיראה הנראה בתוכו,בחוץ
 ,הפך לחי לראות את המת בדמיוןי ובזו הדרך י.ניהםהפרש בי

ה נעלמת ג והיא הדרך לכל הש.ממנו בהקיץ וממנו בחלום
 אך השכלית לא תושג לחי המדבר כי אם .מצוירת בעלת גוף

 וההבדל שבין שתי ההשגות הוא שזו .מושכלת לא מדומה
 שתוכם םמגשמת מה שאינו גוף ומלבשת להתפשטות בגדי

 וזו מסירה ההגשמה מן הגוף ,זה מכסה הנעלםהעצם נסתר ועם 
 ועל כן ,יה העצם נעלםהומפשטת להתלבשות הבגדים שבהם 
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מה הבדל ביניהן שהרי זו משגת העצם כראה . מגלה הנסתר
 .כל מכסהו וזו אינה משגת כי אם מכסהו לבדמערום ומופשט 

 וכן כל השגה ,ואם כן נמצא שזה הכח מפשיט וזה מלביש
הקרא מפני זה אמצעית בין שניהן שהיא הרגשית ראויה ל

בעלת כח אחר שאינו לא מפשיט ולא מלביש אבל משיג 
ה "ע' ולפיכך כשרצה משה רבי. המלובש מלובש והערום ערום

באמצעות   ושדרכה להתגלות,ומהותה תת הנבואהילהודיענו אמ
 והעבר עם .הדמיון והשכל מפני היות האדם מורכב משניהם

 וההוה הנמצא הוא ,לם הם דברים נעלמיםהעתיד מן העניינים כ
 והמתמיד בו משיגו כפי מה שהוא כל .דבר נגלה לבדו בשעתו

 ומה .ל זו ההשגה תחת חמשת החושיםותפו, זמן שהוא עומד
 והכוונה על .שכבר היה בהר סיני בזמן שעבר אין לו קיום

 ,הויתו היא קימת נצחית בעבור תשועת האישים המתחדשים
רח לספר לאשר היה לפניו לפני מותו זכרון הצרך על זה בהכ
 להם ולבאים ,נה עליו קימתו ומה שהכו.מה שכבר עבר

 .אחריהם ושהוא אחת לכל יחד מאז ועד עולמי עד כל ימי עולם
 אליהם רקרא משה אל כל ישראל ויאמיו" ועל כן נאמר

שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר 
והחל  ". ושמרתם לעשותםבאזניכם היום ולמדתם אותם

הנה ספר להם  ,"חרבב אלהינו כרת עמנו ברית הוהי" רלומ
 ועוד הודיעם שהכוונה במה שעבר היתה גם כן אחת .מה שעבר

 ולפיכך . ועם העתידה לבוא לזמן הבא אחרי כןזעם מה שהיא א
 את הברית הזאת כי הוהאבתינו כרת יאת לא "אמר להם 

זאת ראיה ברורה . " חייםאתנו אנחנו אלה פה היום כלנו
 והיא ברית כרותה ,ונעימה שהתורה התמימה היא משיבת נפש
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 וכן .על פיה' בינינו ובין השם להחיות חיי עד למי שדבק בו יתע
 ," אלהיכם חיים כולכם היוםהוהואתם הדבקים בי" בכתו

. ' דבקים בו יתר כלומ,ה היום כולנו חייםפוהוא עניין אמרו 
 ר והוא שאמ.ם ההם ושהם החיים הנצחייםונתן פה נועם לחיי

הנה . " עמכם בהר מתוך האשהוהם דבר ייפנים בפנ"להם 
גלה מבואר שכלם השיגו הדבור הנבואי בהר מתוך האש 

ך " וסוד מתו,ש"ם שהם הנכללים בשם הא"הכחות המאירי
ש יש בה נפלאות "ודע כי במלת הא. ה"ך הצור"מתו ש"הא

ש וכל שכן במלות בהר "ך הא"תמים דעים וכל שכן במלות מתו
וזה לך האות "  ורמזם.ת" אשר תוך שלשתם האו,מתוך האש

  כאמרו,ועל כן נסמך אליהם דבור אנכי ,"כי אנכי שלחתיך
 וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את הוהאנכי עמד בין י"

 ," כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמרהוהדבר י
   .והוא החל אנכי

  
ם יקצת מאלה הסודות המופלאים ברמזועתה אגלה לך מ

פנים "  כי סוד אמרו לפני זהר ואשוב לומ.ם מופלאיםיובצירופ
 מורה ,ואשר באר בו המתרגם ממלל עם ממלל ,"בפנים

ם וזה כי אמרו פנים בפנים ספרן גמול מופלג לפי מיבשניהם עני
 .ן וענינו ברוח הקדש"ח הנאמ" שהדבור היה ברו'ימגמגלה ב

 .עמכם' ה דבר יי"ה ובינ"ח חכמ"ח הקדש בו ברווהסוד בו ברו
 .ה"ר ונקב"זכ' ל הוא בגימ"ל עם ממל"וכן אמרו בתרגומו ממל

ידיעת השם המיוחד שהיודע עם בוהוא כסוד דבוק ידיעתם 
הידוע דומים לזכר ונקבה וכן המקיף והמוקף וכן המדבר עם 

 וזה כי המדבר מוציא קול ומכניסו בחורי אזני השומע .השומע
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כה 

 בכח אותולדת הקול עם נקבי האזנים יקרא שמע וימצא נשו
באזנים וכשיפעל בם הקול ויכניס רוחו הדברי בתוכם ימצא 

והנה הקול והרוח הדברי אינם גופים אבל . בפעל השמע נשוא
 והכח . עליהן פעם בכח ופעם בפעלםהם כחות בגופים ונשואי

 עצם שא את הגוף מצד היותוושלשה מינים האחד מהם הכח הנ
 והשני כח נשוא על הגוף והוא מקרה .מעמיד הגוף וזהו המעולה

  וכן הדומים להם.עמקו ארכו או רחבו אובלגוף והגוף מעמידו 
פ " ואע.מן הכחות הנמצאים עם הגוף כל עוד שהגוף הוה קיים

 ונוטה אל ,רבו נירך מעט ובינוואבשישתנו אלו הכחות בו 
 אלא שיש ממנו ,וא עם כל זה ארך ה,המעט ונוהג אל הרב

 ואמנם הכח השלישי הוא שימצא .מיוחד וממנו מורכב כללי
   . פעם נמצאים בכח ופעם בפעלבהרגשות שהםבגוף לעתים 

  
וכבר דמו אותם לכחות יותר נעלמות מהם לפי נושאיהם או 

 ם ואמנם יש אומרי.אמור שדמום לכחות נעלמות יותר ויותר
דמות כ דמו הנפשיות רם לחיצוניות כלומומיות הם שדמנישהפ

 רמיות כלומני של הפתודומיהן לגופניות ועוד דמו הפנימיו
. ת הנשואות על הנפשיות אל הנפשיות גם אל הגופניותוהשכלי

 ואמנם ממנו תתגלה כתיבת ,ן עמוק מאדיואין ספק שזה העני
נמנים פה  ועל היות עשרת הדברים .רוח הקדש וקבלוה לנפש

 ראוי לבאר פה מקצת םאשוניהרבקצת שנוי מעשרת הדברים 
ה היה " ענו והוא שאומר הנה כי משה רבי.דרך מדרכי הנבואה

 הוהאנכי עמד בין י "ה"אמצעי בין השם ובין ישראל כאמרו ע
ונתן להם טעם למה  ."הוהובינכם להגיד לכם את דבר י

 להם שזה גרמה יראתם רהוצרך להיות הוא אמצעי ביניהם ואמ
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כו 

כי יראתם " ה" כאמרו ע.לו בהרמפני האש ומפני זה לא ע
וכבר ידעת מה שבא  ".מפני האש ולא עליהם בהר לאמר

 .ן מגלה זה הסוד לפי הדברים הקשיםיבדברי חכמים בעני
 ,ו ברזל קשה אש מפעפע,ל הר קשה ברזל מחתכו"כאמרם ז

 הנה אלה .]מים קשים עבים סובלים אותם[ אש קשה מים מכבים אותו
 לפי כחו וטבעו אצל מי ד וכל אחמזה  זהארבעה מינים קשים

ן בשאר דברים י וכן המשיכו העני.שנלחם עמו נקרא קשה
  ואמנם הר וברזל ואש ומים.קשים ומאלה תבין השאר

 והוא שכבר נודע כי הר סיני הוא הר ,שמע סודם  פהםהנחברי
 ומי .השם ברית עם משה ועם ישראל חורב בעצמו ושם כרת

ואם . חת בריתו תנאים ידועים תסשכורת ברית עם זולתו מכני
 .יתקיימו התנאים כבר תתקיים הברית ואם לאו הברית מופרת

 והתנאי שהתנה ,והתנאי קושר שני הצדדים לפי קיומו ובטולו
לפי קשר ' השם עם ישראל תחלה בהר חרב הוא אמרו ית

ועתה אם " .' וכו"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים" דבריו
בריתי והיתם לי סגולה שמע תשמעו בקלי ושמרתם את 

מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים 
   .'וכו "וגוי קדוש

  
הנה זה הוא התנאי שצוה השם למשה להגידו לישראל וכן עשה 

 הוהויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דבר י" .ה"ע
כך ענו פעם ראשונה ושניה אבל פעם שלישית הוסיפו . "נעשה
וזה היה בשעת  ". נעשה ונשמעהוה דבר יכל אשר" ואמרו

וישם באגנות וחצי  משה חצי הדם"כריתת הברית בחלק 
אשר  "ויקח ספר הברית" ר ושם נאמ".הדם זרק על המזבח
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כז 

 והנה סוד חלוק חצי הדם הוא חצי מדה וחצי ,סודו ברית השם
י " והנה חלוק שד. וסוד חצי חק מדה,הדם הוא וחצי מדה

 רמז ,ם"י וסודו שבעי"י שד"חצם הוא "י הד"לשנים חצ
ם "ה הוא ש" חמשת"א גנ"ם ב"ויש ראלקני ישזלשבעים מ

ו " שת"ם באגנ"ויש .ר"י הספ" חצ,ם"י הש"ת חצ" גנ,ד"אח
ש הוא "ר א"ש ה"ש הרא"ש הא"ץ האר"ם אבגית"ג יתנ"אב
 יב וישם באגנת חצי הדם וא.ש"ש וברא"ש המשותף בא"הא
ל "ג הזב"ם פל"י הד"חצ .ה שוים"ב הלבנ"ג חצי הדם וזנצתש
 ל וכאשר זרק חצי הדם על המזבח כן זרק חצי הדם"יב הסכ"ל

  והנה חלק.ן"ם הדמיו" וסוד הע,ן"ח חז" וסוד המזב.על העם
הנה דם "  וכך אמר.הדם לשני כחות בשעת כריתת הברית

   ". עמכם על כל הדברים האלההוההברית אשר כרת י
  

 וקרא ,בא בתוך הענןואחר זה הורנו כי משה עלה אל ההר וי
ר " וסוד הו"ה הרתה"ודע כי סוד התור. ההר הר האלהים

ולפיכך היו הזבחים . ם"ם השמי"ץ וסוד הספרי"ם האר"האלהי
 וכן . פרים חשמלים זכים לכו פרים לספריןא"זבחים שלמים לי

 ".כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר" רהוא אומ
 לא נגיע אל תכלית ואם יאמר אומר הנה אם נלך על דרך זו

 אם לו לאות אחת ואפילו ואפי, אומר לו לא, בפסוק אחדלואפי
והנה יכנסו תחתיה . ק שהם אלף" נחשבה תשר שהריהאות אלף

ץ לא הגיע "צט שהרי .כל המספרים שאפשר לסמנם באותיות
 ואם תמנה אלף בשלש אותיות אי , חסר מהםדאל אלף כי אח

תגלגלו יוהנה . ת"ר או שש"אפשר מבלתי כפל אותיות כגון תת
 וכבר בארתי לך שזו הדרך אין תועלתה ניכרת עד .המספרים
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כח 

וכן . היותה חזקה מאד ביד יודעה וממנה יעלה אל עליונה מזה
 ואמנם התועלת של הגעת התכלית .זו אחר זו מזו יעלה על זו
 ויש כמה אלפים ורבבות ראיות .בה היא השגת הנבואה

 בין .בעטבע בין מצד מה שאחר התיות על זה בין מצד הטיאמ
ת שהיא המעולה שבעולם אצל משיג יימצד הקבלה התור

ש "ש והוא סוד הרא" ולפיכך אומר כי סוד הר האר.שלשתן
ש "ב וסוד הא"ר ל" אוז"ב ר"ש וסוד ברזל ל"ר א"שהוא ה
 כי .ה" והנה ארבעתם סודם תור,ע"ם ידו"ע וסוד מי"פעפו

תהו והברזל והאש  א הרהתורה שמה הר כמו שאמרתי לך שהי
 וכפטיש הוה ינאםהלא כה דברי כאש " ' שנ.שניהם תורה
הוי כל " והמים ,והפטיש הוא ברזל. )'כט' ירמיה כג( "יפוצץ סלע

   .ם תורהושפירש "צמא לכו למים
  

צורה לכל כודע כי התורה היא כחמר לכל הדיעות והיא 
 כי .הנפשות והיא כצורת הצורות לכל השכלים הנפרדים

 ואמנם היא .והיא כוללת עשר ספירות' תורה היא דבר ייה
נים רבים כמו שאתה רואה חלוקה שהיא נכתבת ינחלקת לעני

 בפיות על פי ר והיא נזכרת במבטא שפתים כלומ.בספרים
בוי התחלפות הלשונות והיא יין ריהלשונות ואתה יודע ענ

ואם התורה כך אצלנו חשוב . נחשבת נמצאת במחשבת הנפש
 .יניה מתחלפים בשאר דרכי מציאותה הנעלמיםייך ענמעתה א

ל שבעים " כאמרם ז,וראה התחלפותה במכתבים המצוירים
 וכן התחלפות הלשונות .ה בעולמו"כתב יש לו להקב

ראה ת ולפיכך כש.והמחשבות אשר כלן שם תורה כולל אותן
ין עשרת יין משנה תורה בכלל או כעניבתורה דבר כפול בענ
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כט 

ין ספור אליעזר יצא בם שנוי רב או בענהדברים בפרט ותמ
ונה וההוא מורה תחלה שהכ פורסשתדע שה  ראוי,וכיוצא בו

 כי .נים לא בשמירת המלות והאותיותיתלויה בשמירת העני
ידוע שבעשרת הדברים הראשונים יש תיבות ואותיות חסרות 

 והיה מספר התיבות של הראשונים .מעשרת הדברים השניים
כ והיה התוספת של השניים "יהם תרב ומספר אותיות"קע

 וסימנם ט"ב והכל קפ"ב סימן טו"עליהם בתיבות על קע
 והתוספת .ם"ם גופני"ה וסימנם באופני"ה או אמור פקד"עקיד

ונה ו ולפי הבנת הכ.י"ע הכל תש" סימן ידוכ"באותיות על תר
הכל שוה כאמרם על כיוצא בזה זכור ושמור בדבור אחד נאמרו 

 ואמנם לפי הדרך העמוקה האחרת והיא .םוכן האמורים כל
ה אין באלה חסרון ולא "היות כל התורה שמותיו של הקב

 .ואות הוא עולם בפני עצמו שלם באלה תוספת אבל כל אות
ל שאם היתה התורה כתובה כסדר היה אדם יכול "אמרו ז וכבר

 והעלימה השם בסדרה מפני פריצי הדורות וגלה .להחיות מתים
היום "  והוא אמרו עליה. להחיות בה מתיםאותה למי שראוי

 "הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי ועתה למה נמות
שמע קול אלהים חיים אשר  בשר כלכי מי " ר ונאמ.'וכו

ושמענו " ר ושם נאמ."מדבר אליו מתוך האש כמנו ויחי
ואמרו שם . הפך מן נעשה ונשמע בהקדים מלה לאלה "ועשינו

זה להם ליראה אתי ולשמור את כל מי יתן והיה לבבם "
 מורה על היות רשות האדם נתונה לו .'וכו "מצותי כל הימים

.  לזולתוו אותו אדמוחלטת בבחירתו ליראה את השם ולעבו
 הוהוזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה י"וכשאומר 

הגיד בזה מהות '  וכו"כם ללמד אתכם לעשות בארץיאלה
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 ונתן טעם .שמו'  המצוה יתתת מציאותיהדבר המצווה ואמ
 והיראה סבת אריכות ,שהמצוה מכוונת בעבור היראה האלוהית

אלהיך לשמור את ' למען תירא את יי" ימים כאמרו על זה
ולמען יאריכון "  בסוףר ואמ.' וכו"כל חקותיו ומצותיו

   ".ימיך
  

 הוהשמע ישראל י" רחוד ואמיואחר כן החל בי
 אלהיך בכל לבבך הוהואהבת את י  אחדהוהאלהינו י

ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך 
יחוד יין בזו ההמשכה לידיעת היוהשלים הענ. "היום על לבבך

ן התפלין בעבור שהם על י וזכר עני.על הלמוד והדבור בו תמיד
וקשרתם לאות על ידיך " אמרובחוד יקשירתם יעידו על הי

 אמרובין המזוזה י קשר אל ענודוע ".והיו לטוטפות בין עיניך
 ולפי מה שאנחנו בו ".וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"

   .ן הנבואה נדבר בוימעני
  

 והדברים .יחוד היא ידיעה עמוקה עד מאדידע כי ידיעת ה
תי אשר אי אפשר י ואמנם האמ.הנספרים במספר אחד הם רבים

חדו יותר רק ממה שעולה במחשבת המשכיל הוא אחד ילי
חוד אשר אינו מתחלק בשום צד מן הצדדים יחד בתכלית הימיו

ודמוהו לעתה מן הזמן וגם לנקודה . לשניות וכל שכן ליותר מזה
 ואין ספק שכבר בארו החוקרים .שהיא החלק הקטן מן הקו

במופתים מושכלים שאין הקו מורכב מנקודות ולא הזמן מחובר 
פ שלא " וככה יתבאר שאין המספר ממוזג מאחרים ואע.מעתות

יושכל זה בתחלת מחשבה אבל העולה על דעת הסופר המספר 
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 ם והם הנפרד והזוג לאני מייהוא שהמספר מאחר שנחלק לשנ
 ואתה יודע שכל קבוץ שאינו . מהיותו מורכב מן האחדטלמי

פ שיקרא אחד איננו "חלק מוגבל ולא בצד מוגבל אעבדבוק 
פרד באחריו  והקבוץ הנ.חוד המקובץ בכל חלקיויאחד מיוחד בי

בקבוץ גרגרי החטה בשק אחד יקרא יחוד יותר מיוחד מקבוץ 
 מפני היות זה בחלקיו יותר .אלף אישים של המחנה האחד

 ואמנם קבוץ חלקי כסף חי או חלקי המשקים כמים .עצור מזה
 הוא גם כן קבוץ מיוחד ,ואש ושמן ודבש וחלב ויין וכיוצא בזה

ייני הקבוצים ניותר מקבוץ החטה והדומים לה מכל ע
 ואמנם .עים והפירותזרהמקובצים בשקים כמיני גרגרי שאר ה

כת זהב או כסף או נחשת וכיוצא בם באבנים המיוחדות יעוד חת
כה מהם היא ראויה שתקרא יותר י כל חת,בהכרת ההרכבה

 מפני שחלקיה כלם מעוצרים .מיוחדת מן הדברים כלם שזכרנו
 .זולתומממנה להפרד  על כל חלק וחלק ,בעצור חזק קשה מאד

 שהוא מוקף מכל צדדיו מחלקים שמקיפים בו מכל ויש חלק
 ויש חלק מוקף מקצת צדדים ונשארו קצת צדדיו בלתי .צד

בקצת  והמוקף ש והמוקף כלו יקרא כלו נעלם מההרג.מוקפים
והמקצת שהוא בלתי מוקף צדדיו יקרא המקצת המוקף נעלם 

 ואמנם אין בקבוץ .עלם ואם כן הנה הוא מורכב מנגלה ונ.נגלה
הזה האחרון הנזכר על דרך משל שום חלק שיהיה נגלה כלו 

 ומאמיני העצם הפרדי שהם .כמו שיש בו חלק נעלם כלו
 של מורה צדק 'ל בסוף החלק הא"המדברים שזכרם הרב ז

 יאמינו שאם נתיך זאת .'קדמה האהב הקדמותיהם והוא ה"בי
חוד הנחבר יביהחתיכה של זהב בכור האש ונמצא המקובץ 

 אל הקבוץ שקדם לו בדברינו והוא קבוץ כסף חי באר שכב
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 ם זו אצלם ראיה שכל הדברים מורכבי.פרדישחלקיו קלים לה
מעצמים פרדיים והעצם הפרדי האחד מהם הוא שלא קבל 

 ובאמת שחכמי החוקרים דקדקו .פרדיים  עצמיםישניות משנ
ם הפרדי  עד שהביאו מופת שהעצ,יותר מהם בזה ובדומה לו

 אם הגיע אל תכלית הקטנות הנקודה הנחשבת פילו וא,ההוא
בקו לא ימלט מהיותו גוף מורכב מחמר וצורה והוא ארוך ורחב 

 ודברי . שאם לא היה כן לא היה לו קיום בעצמו.ועמוק
תיים והם נמשכים אחר השגות יהחוקרים האלה הם אמ

רנו  נמצא לפי מה שאמ. שדבריהם דברי אלהים חייםםהנביאי
 ולא יושם ערך ולא ,שהדברים המקובצים כלם גופים מורכבים

 מפני שגוף הוא .דמיון בין הגופים המיוחדים הרבה או מעט
ובין הדברים שאינם  ,מורכב מחמר וצורה וישיגוהו מקרים

 שאינם ם וכל שכן שלא יושם ערך ולא דמיון בין הדברי.גופים
א פסוק ראשון  ועל כן כל הקור. בגופיםהם כחותגופים אבל 

 ובמה יכוון . שם לבו לא יצא ידי חובתואת שמע ולאשל קרי
 שהרי בקראו ,בשלילה מופתית יחודייודע סוד ה לבו מי שאינו

את השם אחד הוא כופר בעיקר האמונה אם לא ידע להבדיל 
 , ואם תאמר למה קראתהו התורה אחד.ים הנזכריםדבין האח

וירח ה מדמיוני הפתאים  זה מאמרו של יתעל,אומר אין זה יותר
 בכלל ר וכיוצא בזה שעל הכל נאמ.' וכו את ריח הניחוחהוהי

 וגם אמרו אחד הוצרך להורות בו .דברה תורה כלשון בני אדם
 אבל מה שאינו גוף ולא יקבל ,שום שניות בעולם' שאין בו ית

 הנר ]כאור) [ראות( הוא כח בגוף לו ואפיניםחלוקה בשום פ
 שאנחנו .אחד אלא מצד הגוף שממנו נשפעוכיוצא בו לא יקרא 

שזה האור הנשפע מגוף האש הזאת שבזה הנר הוא אור  נאמר
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 וכך נמנה .םני שאוריהם הם שר ואם הם שני נרות נאמ.אחד
 ואם יתחברו אלף נרות םהאורים לפי מספר הגופים המאירי

בחדר אחד וכלם מאירים כבר יתקבץ האור ויאיר בחזקה וכל 
ת ימעט קבוץ אורם האחד וכל מה שירבו מה שימעטו הנרו

 וזה יקרה להם מפני היותם נשפעים מגופים וכל .ירבה אורם
 וכיוצא באלה ,גוף יהיה בעל שיעור ובעל מספר ובעל תכלית

 ואמנם מה .חו ימשך אחריוכהמקרים יקרוהו רבים ויתחייב ש
שאינו גוף עם היות שפעו מאיר בגוף או במה שהוא כח בגוף 

רה לו על זה שום מקרה מן המקרים שיקרו לגוף הוא לא יק
 ולפיכך יתחייב מזה .ולא ממה שיקרה למה שהוא כח בגוף

שהוא לא יפול תחת הזמן ולא יקבל חלוקה ואינו בעל שיעור 
 ואם כן לא יקרא ,ואינו נופל תחת סכום מספר לא נפרד ולא זוג

חוד י ואמנם מסדרי מספר עשר ספירות בלימה נכיר הי.רבים
 ואחר שיושכל סוד .ספר עמהםנוא כסופר אותם ואינו שה

ת אחד את השם בקראו קרייהספירות אז יתכן שישכיל המי
שיש בין השכלים   ויכיר ההבדל.הנפרד ן השכלישמע עני

שהוא הסבה ' ובין השם יתב' הנפרדים העלולים מהשם ית
 ובין השכל הפועל הנפרד העלול .הראשונה לכל נמצא
 והוא שעל ידו יוצא שכלנו מן הכח אל ,'מהשכלים ומהשם ית

   . והוא הרוח הנאמן הנקרא רוח הקדש,הפעל הנבואי
  

 לו שמע ישראל שסודו שמע מרת שמע אואוהנביא הקורא קרי
' שהוא סבה לנו ולך הוא יי'  ייראלהינו כלומ' שכל הפועל יי

 הדבר שאין לו שום שניות בעצם אמתתו ואי רכלומ. אחד
ואהבת  ר והוא עונה ואומ.קראו כי אם אחדאפשר לפי הלשון ל
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 נתחייב לך כדיחוד בי מאחר שהכרת היר אלהיך כלומהוהאת י
 שהשגחתו שהוא סבה עליונה ראשונה לכל ,מזה לאהוב הדבר

] בכל לבבך[ ר ואמ. ועל כן זכר הלב והנפש והמאד.כל מיני אהבהב

והלב הוא כולל הלב עם כל כחותיו  ,ל מאדךכבכל נפשך וב
 והנפש הוא שם כולל .ניות מפני שהוא שורש כל הגוףהגופ

 והמאד הוא הכח .צורת האדם שהיא הכח הדברי עם כל כחותיו
 .השררה נייהחיצון הכולל העשר וכל מה שנמשך אחריו מעני

יני האדם זכר אלו השלשה דברים ושתף עם יוכדי לכלול לענ
ני האדם י כדי שלא ימלט דבר מעני,כל אחד מהם מלת בכל

 ומפני שהקדים מלת השם .א יהי משועבד לאהבת השםשל
מצרף לכסף וכור " יעיקר הבחינה באהבת השם כאמרו במשל

ובלב כל חכם לב נתתי " רואומ ".הוהלזהב ובוחן לבות י
ולבי ראה הרבה " ,"בלב נבון תנוח חכמה" ר ואומ".חכמה

והלב הוא כלי  ".והחי יתן אל לבו"וכן אמרו  ".חכמה ודעת
  . לרצון ולאהבהלבחירה ו

  
ן ולתלות הדבר כלו ייחוד ולשנות העניילפיכך הוצרך לחזור ב

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום " כאמרו .על הלב
 רולפיכך צוה עליו ואמ .והורה שהכל תלוי בלמוד "על לבבך

אחר צותו להיות הדברים על לבו עצמו שילמדם לבניו כאמרו 
ד לבניו לא פטר את עצמו מן פ שצוה ללמ" ואע.ושננתם לבניך
יני האדם י ובעבור שענ.ודברת בם אמרהדבור בם שנ

והם . בתענוגות גופו נשלמים בארבעה מינים זכרם ארבעתם
 וזכר הברית עם הישיבה .הישיבה וההליכה והשכיבה והקימה

 מופלג וצוה ד ואחר כך פתח פתח אח.והדרך עם ההליכה
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 להיותם בהויה  ועוד צוה.לקשור הדברים לאות על היד
ם ועוד צוה לכתבם על מזוזות הבתים ילטטפות בין העיני

לו כדי ונה בכו כל זה כבר התבאר ענינו שתכלית הכו.ובשערים
 ,לדעת את השם ולעבדו בלבב שלם ולהרחיק מחשבת האדם

 "וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום" עליו ראשר נאמ
לכל כי יצר לב  ובעבור שנודע .ז ומכל דמיוניה"מכל מיני ע

על זה  ו.לטוברע האדם רע מנעוריו וצריך להפך מציאותו מכל 
שמעם ל השם להודיענו הדברים בכלל כפי יכולת האזן הצר

ועל כן כל מה .  כח הלב לקבלם מהרה כפי המזדמןפיתחלה וכ
שזכר בתורה ובזה המקום עמה לפי פשטו הוא מכוון כוונה 

רך העמוקה יותר  והד.אלוהית והוא כחלב ליונקי שדים
בנתיבות התורה דומה על דרך משל למזון הטבעי כלחם והבשר 

 ואשר מעמקת . והדרך המעמקת יותר ממנה דומה למן.והיין
' יום ומ' משה בהר מכיותר דומה למזון הנהנה מזיו השכינה 

 ואשר מעמקת יותר דומה למזון הנפרד הנצחי והוא .לילה
וא תכלית כל השגת התורה כאמתתה על דרך השמות שה

   .הנבואות לאדם
  

ן יואלו הדרכים והדומים להם כל מה שידלג המשכיל בהם מעני
 יותר אצל השם יתברך ואצל הנביאים והחכמים יתקרבן ילעני

 רבים םנמסרו רמזי וכדי להעמיק בדברים מזה אל זה השלמים
בתורה ומכללם היות עין של שמע רבתי וכן דלת של אחד 

ם הוא עד תמים והוא "י עדי"ד ושנ"ת ע"נ דל" וסוד עי.רבתי
חלק נו "ד בעצמ"ר ע"ד בדב" ע. ידע דעתוריודע דעת כלומ

י "ן עבר"ן נאמ"ן נאמ"ן נאמ"ב ולארבעה נאמ"פרב "לשנים רפ
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ראה זו הדרך והפלא מהשגת נסתרה ודע . ב"י בזנ"ש עבר"ברא
ת " ולמה דל.ע שהיא ראש הפסוק" למלת שמבלמה עין רבתי זנ

 וראה שהנשאר .ד שהיא סוף הפסוק"מלת אחרבתי זנב ל
 .מ תוכם"ח שהוא ח"ש בראשיהן גם מ"ד הוא א"משתיהן על ע
ם והם "ם יו"ה וכוללים שני ימים שהם יו"ח שע"וסוד כללם מ

 ראה הוראת שתוף הזנב עם הראש על דרך סוד .ל"ם חשמ"אד
 .י"י הנה ויה"והאותיות יה'  שש והם ותמ והתיבו"ח אד"שע

ת "ט וסודם מראו"קמ' ח וכל הכלל יחד א" אקיומספר הכל
 בחשק ר וסוד ואהבת בתאוה כלומ.ת"ם או"ת רחמי"דיר מ"בש
המספר בתאוה וחשק או אמור חושק בתאוה וחש עד  שכן

 שזהו רמז .ת"ץ כאחד מן האבוישתהיה באהבת השם חזק ואמ
מיני אהבה בעניינים שלשה רמז  ועל כן זכר שלשה ,ואהבת

 והם אברהם יצחק .ם עמודי העולם כלוהאבות שהלשלשה 
ה ומדותיהן שלש שהן אמת ומשפט "יעקב בעלי בריתו של הקב

 האמת היא מדת יעקב והיא דומה למדת העשר כי היא .ושלום
בכל  והעשירים מתפארים בעשרם שנרמז בו אמרו .התפארת
 וכן החכם היודע .ךר בכל עשרבמדה השלישי כלוממאדך 

כי . תי השמח בחלקויוא העשיר האמהאמת מתפאר בידיעתו וה
 והמשפט היא מדת .האמת לחכמים בדמות העשיר לעשירים

 כל הדין והיא דומה למדת הנפש המהוה את יצחק ושמה מדת
הגוף ומתכונת תאריו כמדת אלהים המהוה את העולם כמו 

 .בכל נפשך ועל כן נרמז אמרו .שהתבאר בראשית היצירה
 והשלום הוא ענף .ט"משפ' וש "נפ' ש ה"ט שוה עם הנפ"ומשפ

 ונרמז .ה"נמשך ממדת החסד שהיא מדת אברהם אבינו ע
ם שואל חסד "ח השלו" שמספרו כך"ה שמ"ואגדלבאמרו 
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 אך שלום כחסד ל"י גדו"ך לגו"ואעש וכן רמז .ילבש החסד
 .ואם תעיין במספר ארבע תיבות אלו תמצא הסוד יחד

ד "חסם כ" שמספרם באברה"ואעשך לגוי גדול ואברכך"
 שתי המדות המופלגות יחד הן מדה אחת רם כלומ"כשלו

 כי השלום היא שלמות מדה והמדה .קשורה זו בזו ולא תפרדנה
השלמה המביאה לידי רוח הקדש ועושה שלום בינינו ובין 

אז דברת בחזון " אמר היא מדת החסידות שנ.אבינו שבשמים
ב בנפש  בספר יצירה לר ומפני שנאמ,)'כ' תהלים פט( "לחסידיך

בקהלת '  ונא, שם תמורת שלום מלחמהמר ונא,כמלך במלחמה
 וחתם השלום בזכרו העתים לפיכך זכר עת מלחמה ועת שלום

 עוד .וסיים בווכפלו  והחל בו בכל לבבך רהתחלה הלב ואמב
ל ע יוםהצוך מנכי אשר והיו הדברים האלה א" באמרו
צדק  כי ה".ומלכי צדק מלך שלם"והוא נרמז באמרו  ".לבבך

ל " וכך אמרו ז.ענף קרוב יוצא משרש החסד והוא מלך השלום
על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום 

והנה  ".אמת ומשפט ושלום שפטו בשעריכם" אמרשנ
ואתה תבא אל " לאברהם רה ולפיכך נאמ"נשמ' מו בגי"שפט

ושלשת מדות האבות קשורות זו בזו עד  ".אבותיך בשלום
אברהם וכן ביצחק וכן ב כי שלשתן נרמזו ,בר אחד מהןשהן ד
 ה עד שהתשעה נכללו באחת והיא אמונת הצדק.ביעקב

 בוכתי ".ויחשבה לו צדקה' והאמין ביי" אמר שנ.האלוהית
קטנתי " ר והנה ביעקב נאמ".ושפטו את העם משפט צדק"

ועשית עמדי חסד " רונאמ ".מכל החסדים ומכל האמת
 איש שלם " איש תם יושב אהליםויעקב" ר ונאמ".ואמת

 ושננתם לבניךואמנם אמרו . צדיק גמור צדיק בן צדיק בן צדיק
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 וזה .של ונושנתם' אותיות כנגד ו'  כי בו וונושנתםרמז לאמרו 
   .ות בארץ הטהורהבכי תלמוד תורה הוא סבת ההתיש

  
לאות הוא סוד  ין קשירת התפילין ביד כהה והיותםיואמנם ענ

 .ד שכוללת עשר ספירות בלימה"א והיא יואות מיוחדת והי
פרשיות ' ועל כן ד' תבין זה מן הקיבורת שהיא חתומה באות י

 .ועל כן רמז על ידך אל תקרי ידך אלא יודך' ד הן י"אבג
ולפיכך יהיה אמרו והיו לטטפת בין עיניך שרש לזה שענינו בין 

ן "יזהו מנ' ע' י' שתי עיניך והעין מפה והעין מפה יהיה סודו ע
 ן"ד עי"ן יו"עי ט הרמוז למעלה"ם והוא רמז אקמ"קי
ת " פם"י שתיפ בגדט"ט. י תוכם"ד פעמים אחד יו" יו.ר"עי
ם במספרם ותמצא "ם עם שתי"ם חבר שתי"שתי אפריקיב

 רמז עליו מלת אשר .ש"ן והכל רא"ל תפלי"ר ש"סודם קש
 .ה"ה י"ר א"ה אש"ה י" א,שהיא תוך שני שמות שהם ארבעה

 ועל ,ת"טטפ י ותמצא מספרם"י עם אפריק" חבר גדפוכן עוד
ב שתים שתים כמו "כן באו בם שני בתים רמז לבתים שהם ב
ר "ן עש" וכן סוד תפלי.שרמזתי שהן ארבע פרשיות שבתפילין

 והנה הפרשיות .רמז אל עשר ספירות בלימה חמש כנגד חמש
ד אלה "ד וחמש א" הרי הכל עשר חמש אא"אד ושבמזוזה "ד

 והם מזוזות הבית שהם שערי .ראש ואלה כנגד הלבכנגד ה
 כי .ל המח והלב" ונסגרים לעתים רםהבינה נפתחים לעתי

ההזהרה על התורה  ין שאלת הבן עםי וקשר ענ.י כולל יחד"גדפ
לספר לבן דרך תשובה על שאלתו כל מה שקרה   שראוירואמ

לישראל בכלל עם פרעה ועם כל עמו ולהודיעו האותות 
 .נה בצאתנו ממצרים שהיא לתת לנו את הארץווהכו .םוהמופתי
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 לעשות את כל החקים האלה הוהויצונו י"נה ביציאה ווהכו
יותנו כהיום ח אלהינו לטוב לנו כל הימים להוהליראה את י

 זה מפני זה וזה בעבור ,וזה כלו נתינת טעם אחר טעם ".הזה
וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת " .זה
 וזכר שבעה עממים והיותם ". אלהינו כאשר צונוהוהי ילפנ

כי יסיר את בנך " ,מנוצחים מפנינו וצוה להשמיד מפני פחד
לא מרבכם "'  וכו "כי עם קדוש אתה" ר ואמ.' וכו"מאחרי

 " אתכםהוהכי מאהבת י"'  וכו" בכםהוהמכל העמים חשק י
ין בזה שבא בתורה י וכבר דברנו בזה מה שמפסיק בענ.'וכו
 אלהיך הוא הוהוידעת כי י" ואמר .יוצא בו פעמים רבותכ

 .'וכו "האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו
ושמרת את " .' וכו"ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו"

המצוה ואת החקים ואת המשפטים אשר אני מצוך היום 
 ומתוך שכבר ידעת אמרם היום לעשותם ולא היום ".לעשותם

 ותבין כי הגמול .' וידעת וכורלדעת למה אמלקבל שכרם תוכל 
ין אמרם לפי דעת י ותדע מזה ענ.האחרון הוא חיי העולם הבא

אחת בזה חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא 
  .ן כל המציאותי וזהו עני.תליא מלתא
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  פרשת והיה עקב תשמעון
  

זכרו הנה מ תבין .החל לברך אותם בשכר הבנת המשפטים
 ופעם . ובמקום אחר קורא הכל מצות וכן חקים,טים לבדמשפ

 . פעם בשם תורה ופעם מזכירם כלם,כוללם בשם מצוה אחת
 לעתים עשיה לבד ולעתים ,ומאמרו עליהם לעתים שמירה לבד

 ועל הכל יש כונה . מכל זה תבין כי זה נקשר בזה,שניהם יחד
 מפני שהיא תכלית ,ונות יחדומיוחדת והיא כוללת כל הכ

 והתכלית ההיא האחרונה היא .ת האדםוהתכליות למציא
ל ההשתדלות בה להשיגה כל ימי " ר,תיההשגה השכלית הנבוא

לת שאנחנו לא ו כי בהשתדלות מספיק לפי היכ.חיי האדם
 אבל נאשימנו אם לא ישתדל ,נאשים המשתדל אם לא יתנבא

 . מאחר שהתבאר לנו כי היא התכלית האחרונה,להתנבאות
 למטה כאן ישתדל כמה שהואלא יוכל להשתדל עד ואמנם אם 

 . ואם אין כחו סובל יעיין במשנה.מזה מעט כגון העיון בחכמה
ואם חלש כחו מכל זה יקרא בתורה שבכתב ויתמיד בה למודו 

 ואמנם אם לא ילמד כלל הוא חייב מיתה כמו .עד שיתחזק כחו
 ל על כל מה שאמרתי ודלא מוסיף ייסוף ודלא יילף"שאמרו ז

כל ואין לו דרך בהבנת ה ואמנם אם יש לו .קטלא חייב
המשפטים ישמעם מפי החכמים לפחות כדי שיוכל לקיים בם 

ם לו השם מה שייעד לו י ואז יקי.מצות ושמרתם ועשיתם אותם
 " ואת החסדת אלהיך לך את הבריהוהושמר י" רשאמכ

 ואם אין לו לא זה ולא זה אין לו מן .ושאר הברכות כלן
 ואם תקשה והלא אין בידו שום מצוה , אחת מהןלואפיהברכות 

 נגלים בכל יום ם ואנחנו רואים מעשי.לא בידיעה ולא במעשה
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 וגם שלמה .שהרשעים הם המצליחים תמיד יותר מן הצדיקים
יש ו םיש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעי"אמר 

תשובה  ).'יד' קהלת ח( "םרשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקי
ך הוא העיון בנשמתך אם היא דבר אחד עם גויתך לקושית

 ולולי . והענש לזו גמול לזו,נש לזהושמהם תבין שהגמול לזה ע
ועל זה . ינים לא היה לו גמול וענשיהיות האדם בעל שני ענ

ומשלם לשנאיו אל פניו "ין אמרו יבארנו למעלה ענ
 ולכך .ואמר שהגמול האחרון הוא חיי העולם הבא ".להאבידו

ל מאי ליעבד איניש וליחי לימות מאי ליעבד איניש " זאמרו
 ,ריך תירוץ אחר למי שמודה על האמתצ ואין .ולימות ליחי

אבל . ינא ואית דיינא ואית עלם אחרןדויודע באמת דאית 
למכחיש זה אין ראוי לענות לו ולא לדבר אתו כי אפיקורוס 

   .פיט רישראל כל שכן דמפק
  

ם יש שם שמירת מצות עם ואמנם אין ספק עם כל זה שא
. עם עשיתם יש שם בהכרע הברכות כלןוידיעתם וקיומם 

ומכלל שמירת המצות במעשה ובידיעה היא זכרון הנפלאות 
כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה " אמרהראשונות כמו שנ

 .' וכו"ממני איכה אוכל להורישם לא תירא מהם זכר תזכר
 אבל ,רגליםשלא תחשוב מחשבת עשרת נשיאי ישראל המ

יעשה לכל '  ואז תמצא שהוא ית.תבטח בשם בטחון אמתי ושלם
והסבה בהיות . פלים תחתך מה שעשה לפרעה ולעמוואויביך נ
 אלהיך בקרבך אל גדול הוהכי י"פלים תחתך ואיביך נ
כסף "ז בעניין ה"ועיין אמרו רמז מופלג בחרם ע. "ונורא

 אלהיך הוהוהזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת י
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ראה . ' וכוכל המצוה. ' וכו"הוא ולא תביא תועבה אל ביתך
ן י וראה זכרו עני.שם מצוה אחתבמה שאמרתי לך שכולל הכל 

את אשר בלבבך למען ענתך ולנסתך לדעת "סיון באמרו יהנ
 וכבר . אחת היא לאמהבמצותו כתי ".התשמר מצותיו אם לא
א אל המנסה ולא  ל. חוזר אל המנוסה,הודעתיך כי אמרו לדעת

ל שאין צריך להרחיקו כל כך כמו "אל שאר העם כדעת הרב ז
 .אבל אמרו לדעת חוזר אל בעל הלב. שאמרתי כשדברתי בזה

ים בשמירת יוזה ביאורו לדעת בניסיון עצמך מה בלבבך מקו
 אם .ה למעלה שהיא תכלית האדםוהמצוה המיוחדת שזכרנ

ך שהיא עת עת נסותך עצמבתשמרנה בהתהפך עליך הרעות 
 וזה מפני מה שתראה מחוץ .המעשה לא עת המחשבה לבד

 כי לב בנפש כמלך .ברוב המוענים ומבית ברוב המחשבות בלב
במלחמה ולא יכיר בעל הלב כחו עד שיכנס במלחמה בפעל 

 וזהו סוד כל הניסיון ואל .וינצח את העומדים כנגדו להלחם
 .לילה וחסושעל כן הוא מנסה ח' תאמין שנעלם דבר מהשם ית

מחשבת וכי הכל גלוי לפניו ולא ישיג זולתו איכות ידיעתו 
   .משלימה'  היא חסרה והשם יתתולבהמשיג מ

  
ודע שכמו שיש ללב שתי מחשבות בכל דבר והן הראשונות 

 כאמרך הין על דבר אחד במחשבתך הראשונה ומיד .ההפכיות
 או לאו קודם להין שהוא הפך מקדימת ,לבך מהפכה אל לאו

 כן יש לפעל שני מינים ראשונים לפי מרוצתו אחר .ן ללאוהי
 והעדר ,לתו והכח יאמר על מציאות יכ.מה שהיה תלוי בכח

 כראות והעורון על דרך .הכח יאמר על חסרון יכלת מהפעל
 והעורון הוא העדר הראות ,יםי שהראות כח נשוא בעינ,משל
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א  וכן תאמר על המחשבה בכלל שהי.םיעיניבואינו כח נשוא 
 והנה לפעמים יאמר על האיש .בו של החושבבכח נשוא בל

 והוא כל עת שאיננו חושב שום ,החושב שהוא חושב בכח
 והוא כל עת , ולפעמים יאמר עליו שהוא בפעל.מחשבה

 ומפני היות ההין .שמחשבתו אתו לתת ולשאת בין הין ללאו
 צריכה ,נים הנחשביםיוהלאו כדמות חיוב ושלילה בעני

 .הפכיםכמכריע בין שני הנשואים הנחשבים המחשבה אל 
 ם ולפעמי.ולפעמים יספיק הדמיון להיותו מכריע בין הין ולאו

 והוא , וההבדל הזה יהיה ככה.יצטרכו אל השכל להכריע ביניהן
שהדבר המדומה אשר שתי המחשבות חולקות בחיובו 

 והמושכל צריך אל .לתו די להיות הדמיון מכריע ביניהןישלבו
יהיה הניסיון  והמנוסה . שהמורגש צריך אל המרגישהשכל כמו

סיונות יודעו מחוץ בצאתם לפעל יוהנ. מכריע בינו ובין המנסה
 מפני שבהיותם בכח יעלמו לעתים מן ,לא בהיותם בכח

 מפני היות מחשבות הלב . כאשר יעלמו מן המנסה,המנוסה
 מרגע כמימריה אל ,רבות מאד ומשתנות ומתחלפות בכל עת

 ומתהפכות מהין ללאו ומלאו הין עד שאין ראוי .מריהרגע כמי
 אך במושכלת ראוי לבטוח עליה ,לבטוח במחשבה דמיונית

תת ימפני שהיא קיימת קיום חזק כקיום המורגש השלם באמ
למען הודיעך כי לא על " ועל כן התורה אומרת במן .השגתו

 יחיה הוההלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי י
וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש "ך ליה  וסמ."האדם

ין המוסר על פי הייסורין יוענ ".סרךי אלהיך מהוהאת בנו י
לבנו הוא דרך אהבה והוא לפי הכרע הטבע הבן שאינו ב מן הא
 אלהיך ללכת הוהושמרת את מצות י" מיד ר ולפיכך אמ.שלם
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מכלל שעם שמירת המצות אין ייסורין  ".בדרכיו וליראה אתו
 וראה אמרו .ואם באין בשום סבה סופן לטובת בעליהן ,באין

השמר לך פן תשכח את "אמרו בין השם יהזהרתו תמיד על ענ
 אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר הוהי

 ומפני זכרון השם .'וכו "אנכי מצוך היום פן תאכל ושבעת
אשר לברכו על כל דבר ודבר מפני פחד השכחה תמיד צוה 
 "אלהיך' ורם לבבך ושכחת את יי"כאמרו . בתהגאות הלב ס

המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך " רואומ. 'וכו
להיטיבך " ותכלית הכוונה "למען ענתך ולמען נסתך

 אלהיך כי הוא הוהוזכרת את י" ר אמכך ולפי".באחריתך
הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע 

והיה אם שכח תשכח את "אמרו  וראה ".לאבתיך כיום הזה
העדותי "' וכו " אלהיך והלכת אחרי אלהים אחריםהוהי

 הוהבכם היום כי אבד תאבדון עקב לא תשמעון בקול י
   .' וכושמע ישראלוסמך ליה . אלהיכם

  
סוד הנבואה ב' ן שתכלית הכוונה היא לשמוע בקול ייבראה וה

ז " ע ולמדנו מדבריו שאם לא תעדר תחלה.שאמרתי לך תמיד
 והוא סבת האבדון לעובדיה .'מן הלב אי אפשר לשמוע בקול יי

ז כל עוד שאינם " כלם שהם עובדי עם כגופי,ם כלםיכגוי
 והנה יש כאן שאלה .נמשכים אחר דיעות הנשמות המשכילות

 , והשאלה היא זו.מופלאה וראוי להשיב עליה תשובה נכונה
בוא בנשו איך יתכן לחשוב ששבעה עממים הנזכרים בתורה נע

 והנה הם עד היום ההוא היו שקועים .לארצם להשמידםישראל 
לא בצדקתך " והתורה אומרת .ז ולא נאבדו בה"בעבודת ע



 התוכחותעקב            מפתח             

מו 

בגוים וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת 
מפניך ולמען הקים את הדבר האלה יהוה אלהיך מורישם 

  ואם כן יורה זה שלא מצד.'וכו " לאבתיךהוהאשר נשבע י
 וגם בסבת קיום ,צדקת ישראל אבל מצד רשעת האומות ההם

 והנה זה קשה שאם גזר . הנה שתי סבות גדולות.ברית האבות
השם עליהם מימי האבות לאבדם ולהשמידם לא היה זה מפני 

 ואם היה מאז מפני רשעתם .רשעותם אלא מפני אהבת האבות
 תו ואם היה מפני שתי הסב.לא היה אם כן מפני אהבת האבות

ן י ועני. הנה לא נשאר מהם איש חי בימי ישראל,מימי האבות
 אבל היה ,היות עוג חי מאז והוא הפליט הוא דרש ואם אינו כן

 כי היו מעט אם היו .הוא בעצמו בטל במיעוטו הוא ואחרים עמו
 . עליהם לא תחיה כל נשמהר והכוונה היא על כל שנאמ.אמת

ם הם י משבעה גויחוץ מן השבים ומן העונים שלום אשר לא
 . רק מערי העמים האלה לא תחיה כל נשמה.רק מארץ רחוקה

ואם כן הענש לא הגיע לעם שהיה בימי האבות כי אם לבני בני 
 דע שמימי אברהם היו , והתשובה היא זו.בניהם עד כמה דורות

ז רק המדה האלוהית "ם ההם בתכלית הרשע ועובדי עיהגוי
לפי מה שהשגנוה מצד המנהגת כל אומה ואומה כך דרכה 

 שכן מצאנו מאדם .עד עשרה דורות'  להאריך אפו ית,התורה
 להם עד שהשחית כל ךז והארי"ועד נח שהכעיסו לפניו בע

וכן מנח ועד . בשר את דרכו על הארץ והביא עליהם המבול
דורות ולולי אברהם היה העולם לוקה אז בדורו כמו ' אברהם י
 ופרעה ועמו לקו בימי .שם ועמורה וחברותיהן באושלקה סד

ל שאמרו " ומאמר החכמים ז.עממים בימי יהושע' וז ]משה[
 לא מפני היותם .עשרה דורות להודיע כמה ארך אפים לפניו
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 אלא להודיע שאריכות אפו ,ארבעה או עשרה בסכום קבוע
 ולפעמים נוקם מיד מן הפרט או מן הכלל .עומדת שנים רבות

ן החוטא עצמו ולפעמים מ ולפעמים .לפי מעשה זה או זה
מאריך הרבה ולפעמים . פעם מן הקרוב ופעם מן הרחוק, מזרעו

ת "וארך גליותינו שעמד עד היום מספר שנים שסימנם חק
   .ה לעד שהאריך אפו לאומות ולא השמידם עד עתה"תשוב

  
פ שאינם מכירים דבר "ז ואע"ואנו רואים היום הנצרים עובדי ע

 כי אם .ינים אלוי שיש קושי בענר ואם כן אין ראוי לומ,בטיבה
 כי המכירן לא .תנת המדות האלוהיותממצד חסרון השגת ה

ין בתורה כראוי ייתעה ולא יבקש לשפוט את שופטיו רק יע
 זו ונים כאלה כמו שפירקנו ליוהיא תתרץ לו כל קושיותיו בעני

כי עם " והעד "וידעת כי לא בצדקתך" ר ועל כן אמ.הקושיא
 הוהת את יפ אל תשכח את אשר הקצקשה ערף אתה זכר

 ולפיכך רצה משה להודיענו כי לא .'וכו "אלהיך במדבר
 .בצדקתם באה להם הארץ הטובה לנחלה כי אם מפני דבר אחר
 ,וזו ראיה שיש שם גמול לא מצד היותו ראוי לבעליו המקבלו

וזה סוד גדול .  וכמשפט הגמול כן דין הענש,אבל מצד זולתו
 ועל כן . הודאת בעל הריב אין צרך לעדיםשגילתהו התורה ועם

 ך ואי.משה מזכיר להם ההכעסה שהכעיסו וההפסקות שהקציפו
השם מבקש להשמידם לולי תפלותיו ובקשותיו על דרך סתרי 

ן מתן תורה ושונה ין העגל ועניי ומזכיר להם בכללם עני.המדות
 ומה .והולך ומספר דרך הגדה כל מה שקרה לו ולהם עם השם

 ר ועל כן כולל ואומ. שמו'בבו אצלו לולי רחמיו יתישהתחי
 אלהיך שואל הוהועתה ישראל מה י" .בסוף אחר ספורו
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 ומודיע להם חשק .'וכו " אלהיךהוה יאתמעמך כי אם ליראה 
 כי זה יחייבנו .השם לאבות והבחירה בנו אחריהם מכל העמים

 אלהינו הוהכי י" ולמול את ערלת לבבינו .לעשות רצונו תמיד
 וכולל כל הכחות והכל "הוא אלהי האלהים ואדני האדנים

 וקשר עם אהבת הגר רמז לאהבת השכל אמרו .תחת רשותו
 אלהיך תירא ואתו תעבד ובו תדבק ובשמו הוהאת י"

 זהו מה .' וכו"הוא תהלתך והוא אלהיך" רואמ ".תשבע
 "ו אלהיך ושמרת משמרתהוהואהבת את י"שמזהיר עליו 

 ר הוא שאומ. שנקיים מצותיו, ואולייאו כולי האי והל.'וכו
למען "'  וכו" אשר אנכי מצוךהושמרתם את כל המצו"

 ואמר עם שבח הארץ .'וכו םולמען תאריכו ימי" "תחזקו
 אלהיך הוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוהארץ אשר י"

 בתיכ תשרי הוא רשית ".בה מרשית השנה ועד אחרית שנה
יום הבחירה בה ובאבות עד יום מ .וזה סוד גדול בהשגחת הארץ

צדקת ' י יי"ד עינ"תמי'  ואמרו תמיד הוא רמז אל מדת י.הגלות
ר שהוא מספר "והובא לרמז כת. ם"ד שסודו עשרי"והכל יו' יי
   .דברות באותיותיהם' י

  
ן האהבה זכרנהו והפחדת י עני,' וכו"והיה אם שמע תשמעון"

והשקית " ' וכו"לא כארץ מצרים היא"  כאמרו.חסרון המטר
 ואם .וחייך תלויים ביד אהבת השם בעל המטר ".ברגליך

בוי מזונך הוא ימעיטנו וירעיבך במיעוט יתכעיסהו בסבת ר
ת התורה שהיא חיי הנפש ושמה מעט מהתו וזה מדה א.המים
השמרו " .מזוןכ והוא ימעיטך המים שהם סבת חיי הגוף .מים

 את השמים  ועצר'וכו וחרה 'וכו פן יפתה לבבכם ז"מעלכם 
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 ' וכוולא יהיה מטר והאדמה לא תתן יבולה ואבדתם מהרה
כל אלה מצות  " וכתבתם.. ולמדתם.. וקשרתם..ושמרתם

 כימי לנצחלמען ירבו ימיכם " ונהו והכ.תפילין ולמוד ומזוזה
 לאהבה .'וכו " כי אם שמר תשמרון..השמים על הארץ

לא ף  וסוף סו.נותוללכת ולדבקה בו זו היא תכלית כל הכו
 הוה פחדכם ומוראכם יתן יוהטעם כייתיצב איש בפניהם 

 .ר לכםדבאלהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר 
תת ההשגחה האלוהית בארץ ובכל מקום הראוי יזו ראיה על אמ

  .ארץ וכיוצא בה תמידב
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  פרשת ראה אנכי
  

ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר "
 אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם הוה יתשמעו אל מצות

 ראה אנכי זה כמו למלה הראשונה של עשרת הדברים ".היום
 הוהאנכי עמד בין י"והוא מה שרמזתי לך בה באמרו 

 "וזה לך האות כי אנכי שלחתיך" וכן אמרו ."וביניכם
 .את המלה בנוטריקון וגלו בה סוד מופלא ומכוסהזוהוציאו 

 וסופי .ת"ת יהבי"יתבכ י"שפנא "באמרם על ביאורה אנ
 ,י"י הב"ש תב" ותוכי תיבותיהן נפ,ת" ית"ת א"י ת"תיבותיהן א
ר " ש,ש"ט נפ"ט ונסתרם משפ" האמצעיים תתנ'ועולים בגימ

 וסוד דין , וסוד דין לשון הקדש.ן"ש די"ן הקד" לשו,ן"טש
 ורמזו על הפוך .ן"טר ש"ח ש"ש משי"ב רא"ש זנ"נבואה שר

 והנה .ה"ם אמרי"ה נעימי"ה כתיב"יבי יה"זה הנרמז במלת אנכ
ף "י אל"ב וסודו אנכ"ד תשנחכלל המספר הראשון עולה י

ם שהיא "ת הכהני"מדת רחמים כוללת ברכ'  י.ד"ן יו"ת נו"דל
ילתי הברכת עין והיא ברכת סופם אומרת לכל אנכי בה ת

אנכי נפשי כתובה בלשון הקדש כתובה בתורה . לשון הקדשב
 ויכיר המעיין בזה מי מדבר בלבו ואי זו .וכהנה יבינו הנשארים

 ובכל הלשונות מודיעה לו מה .היא רוח הקדש השוכנת בקרבו
ה עם " וסוד הכלל הנכלל כולל תור.טיבו ומה הוא הכח אשר בו

' ות מלחמות הכולל "ם על פי משבי"יתה שנתנו בש"מצו
 ברוך הוא וברוך שמו הנותן תורה וברכה .א"ת שהן ה"שמו

 ואחריו ראה וראה והפלא מאמרו .ממקומו' בוד יילעמו ברוך כ
 "אנכי נתן לפניכם היום" ר ואמנם כשזכר הכלל אמ.אנכי
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ראה מה היא זו המתנה הנתונה לפנינו . וכלל בו ברכה וקללה
ראה נתתי לפניך היום " עוד תיב וכן כ.מפי השם ומפי משה

ין אמרו עוד יכענ. "את החיים ואת המות ואת הטוב ואת הרע
החיים והמות " רנה ואמי ועוד ש.כה והקללה נתתי לפניךהבר

 כשכלל "נתתי לפניך" והנה על הכל אמר ,"נתתי לפניך
 אבל כשפרט אותם והבדיל ביניהם אמר הדבר בשם .אותם

אשר אנכי מצוה אתכם " כאמרו בברכה .מצוה לא בשם מתנה
אשר אנכי מצוה אתכם "קללה בעצמה אמר בוכך  "היום
 ובברכה ,לל רמז סוד היום פעם אחת בכלל והנה בכ".היום

 והנה שלש פעמים מלת . וכן בקללה רמז היום,בפרט רמז היום
 ואם תבין סוד היום הנזכר במן גם כן שלש רגלים .היום נזכרת
 הוהאת הברכה אשר תשמעו אל מצות י" ואמרו .תבין גם זה
  .  הורה עליה שהברכה בעצמה היא השמיעה בעצמה"אלהיכם

  
 זה תנאי ואינו "והקללה אם לא תשמעו"מרו בקללה ואמנם א

 ומן המחויב להוסיף ידיעה עוד בזה על מה .כראשון אם תשמעו
 הוא שתלה הכל בהסרה מן . במקום אחרונישהודענו בעני

 ושבהתחלפותה .הדרך הידועה אשר הזהיר ללכת בה תמיד
תבוא הקללה עם לכתם אחרי אלהים אחרים אשר אין להם 

וצוה תמיד בידיעת השם מפני שאי .  הם ומי הםידיעה בם מה
ונתת את " ורמז . מאחריו עם הידיעה באמתיותראפשר לסו

ג "ז י"שמות הקדש רמ' י' רזים כתי' ג "הברכה על הר גריזים
ר בעלי חמר זה " עיבל בנין מחבי.ן"ר חרב"מחב "ר י"המחז
 ,ד"ד שמות עם י"ל י"ם ועיב" גרזי.ר מחזור הפוך"ף מחזו"אל
ו רב לו ידיו די לו סימן "ו שמות ידי"ר י"ר הרהו"ר וה"ה
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ר " הנה עב"הלא המה בעבר הירדן" וביאורם .ה"יהוד
בוא מרך דחרי א"' מי שוים בגי"ם העבר"ן ואברה"הירד

ש "ר השמ" והסוד תלוי במחזו.ה"ראשי תיבות אדמ "שמשה
ב " הוא סימן מספר כ,ה" באתצ"בארץ הכנעני" .ח"והיר

ה "ן ברכ"ל הוא מקום מבח"ם הגדו"ם הש"שיל חמ" ע.אותיות
ב בערבה מול שהי" .ת"טפטי " עם אפריקי"פה גד"וקלל

 מול ,הישב בערבה מרובע ארבעה "הגלגל אצל אלוני מורה
חסרים יחסר מחסר גורע ב הישב בערבה ,הגלגל המלא מלא
ט י מול הגלגל מביט הטבע הוא מב.ן טבע האיןיגרוע טבע הבני

 רוח , זמן מורה, מחזור לבנה,אלוני מורה .זמן אצל מזל טלה
 , באמצע דם חלזון, חמש, שמח, שליח, רוח זמן הלב,לב הזמן

זים ויודעו לבעלי מ ומאלה יובנו כמה וכמה ר.מאור לחוזים
ונים הגנוזים סתרי הר עיבל ושלומי הר  עהחרוזים חוקרי הר

 כי דמותם נחלק כחלוק האגוזים ואינם שוים כלוזים .גריזים
  .ם"י רגזי"יהם בעלושנ

  
ן שני ההרים הנזכרים חזר לפרש יוהנה תדע שאחר השלימו עני

ושמרתם לעשות את כל החקים " ר ואמ.סתריהם בפירוש
 ר ובאר ואמ".ואת המשפטים אשר אנכי מצוה אתכם היום

 ,ב"ע הל"ם טב"ם ה"החקי ".אלה החקים והמשפטים"
 אשר" מר ולפיכך א.ם"ש והד"ם כוללים הנפ"והמשפטי

 אלהי אבותיך לך הוהתשמעון לעשות בארץ אשר נתן י
 כלל באמרו ".לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה

 אשר אתם חיים וכלל בשובו לאמר לך ופרט במלת תשמרון
והם טבע הלב עם הדם והנפש אשר הם כוללים והם פרטם 
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 עוד כלם על האדמה חיים והחיוב עליהם מה .פרטים ובכללם
אבד תאבדון את כל המקומות אשר "שראל שצוה לכלל י

עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיכם על 
ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן ונתצתם את 

 והמשיך להזכיר כל מיני אבדון והפסד לכל .'וכו "מזבחותם
 עד שלא ישאר שום שארית ,ז מכל צד ומכל פינה"מיני ע

 "ם את שמם מן המקום ההואואבדת" באמרו .לזכרה בעולם
 אלהיכם כי אם אל המקום אשר הוהלא תעשון כן לי" מרוא

 אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו הוהיבחר י
 אהבת שמו שמחתו חמשים וחמש ".ה"ת שמ"תדרשו ובא

 ובאת שמה תדרש .שמטת השנים לשכנו תשרי לשלום תדרשו
 ובאת .ותותבוא שמה לכהן ושמש תדרשו ותמצאו שם האב

שמה שם הקדשה לשכנו תדרש השם הקדוש שכנו בלשון יון 
   .מהירות נצחי מתמיד מרבה עתותיו זו אחר זו

  
 עד שלא יתקרר הלב ,וכך צריך לעשות בדרכי השגת הנבואה

 והבאתם שמה .מהשיג ולא יתרשל מלדרוש שם השם תמיד
 כל מה שתשחטו מן הכחות ,' וכועולותיכם וזבחיכםמאהבתו 
 החיצונות והפנימיות תלמוענות והתחתונות הנגלות והנהעליו

 .ולהזכיר את שמו תמיד מאהבתו' הכל יהיה לכבוד השם יתב
 עיין .ושמחתם במזונכם משמחתו ואז תקבלו את ברכתו מאתו

וראה והבן איך התורה מסירה מעלינו מכל צד שאפשר כל 
ז עד שימחה שמה וזכרה מן הלבבות ומן העולם "מחשבת ע

 ולא ישאר שום הרהור במחשבת הלב עליה שמא .ומחוץמבית 
 שכבר הודיעתנו התורה שאין בה ממש .יש בה שום אמתות
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ואינה כולה כי אם כשפניות ודמיונות ושקרים קושרים לבות 
ונה בה כל ו והגידתנו איך העמידה העולם הזה אין הכ.הפתאים

 ולאהבו ולדבקה' עימי חיינו כי אם להשתדל לדעת את השם ית
בו ולעבדו בלבב שלם עם היותנו נותנים לכל דבר ודבר חקו 
' ולכל גוף וגוף משפטו הראוי לו כפי חלקו כאשר צוה יי

 הוהושמחתם לפני י"לכבוד שמו ' ית'  עד שאמ.בצדקו
אלהיכם אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי 

 ר ואמ' וית' ועל זה יחד מקום לשמו ית.' וכו"אשר בשעריכם
השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה כי אם "

 ראה .' וכושם תעלה עלותיך'  וכו"הוהבמקום אשר יבחר י
 והזהיר .איך בקש למחות מהלבבות דיעות הראשונים בקרבן

הדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו "על איסור אכילת 
 .ת נולד ממנו"נושפכו מפני שכל " על הארץ תשפכנ".כמים

 גם דמיון נגזר מן דם .בואה של אדםב ששם נראת ודמהו למים
ין יין דורות ולעניינו דומה לעני וענ.כמו שנגזר עליון מן על

מראה ואי אפשר לראות מראה הנבואה כי אם באמצעות 
 ,רהו וידמהו גופניי וכשיחשב הלב דבר כח המדמה יצי.הדמיון

הרוחני ויברח ממדת הפחד החקוקה לפיכך יתנועע דם הלב 
 . בהיותו תוך כף הידתף חי מפני עצור האצבעוסכברוח כ במים

 כי צבי .ר הצבי והאיל שמורים על כח מרוצת הרעיוןזכועל כן 
 וכן שם .סוד שם הארץ צבי היא לכל הארצותבנגזר מצביון 

 ונרמז .איל נגזר מן אילות ומן כח וגם מן הואיל שענינו רצה
אות או  השבעתי אתכם בנות ירושלם בצב)ש"שה( יןיבענ

אם תעירו  ,בחפץ ורצון פנימיים וחיצוניים באילות השדה
 את את האהבה עד שתחפץ שתעירו ושתעוררו ואם תעוררו
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 סף תלוהאם כמלת כ ומלת אם בזה המקום .הרצון עד שיתרצה
 כן פה חיוב להעיר ולפייס עד . שהוא חיוב להלוותאת עמי
טרג  תכשפנו ברצון שד תכשפנו כמקתשפכנו כמים .שיתרצה

דם הקר הוא מהשד המביא לידי רק הדם  ר ואמ.ן" כשקרחרצ
עם לא תאכלו לא תעלנו לא יאמתנו השכל לא תאכלנו השמד 
 דו . ותכלת, כנפשות אשר הם כמיםעל הארץ תשפכנו .אצלך
 נשפכות מן הדיו נהוות , דמיון שמות, שם דמיונות,מתות

ל השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך ע" ר ואמ.ונפסדות
 הוא המשמש את השם המתלוה עם הכח האמתי "אדמתך

כי תאוה "והורה דרך למזון התאוה . העליון המכהן תמיד
וגלה סוד . "נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר

רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא "ה כאמרו אהברי
הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר לא תאכלנו על הארץ 

 למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תשפכנו כמים לא תאכלנו
   ".הוהתעשה הישר בעיני י

  
ראה והבן מזה פלאות תמים דעים והוא שתדע כי התורה ניתנה 

 ומידיעת מהות .תת מהותנו מראש ועד סוףילנו להודיענו אמ
האיש תלקח הראיה לידיעת מהות כל איש ואיש מאישי המינים 

ת למשכיל  עד שתהיה ידיעת המינים לפי מהותם ניכר.כלם
ינים הצריכים לנו לדעתם הגידתנו י והענ.השלם המשיגם

ין מהות יהתורה מהות אמתתם מהם בפירוש מבואר כענ
 ומהם . ומהם ברמזים קרובים להבינם כמהות הנפש.הדמים

 םינייומציאות הענ' עמוקים מאד כהשגת מציאות השם ית
. מן השכלים הנפרדים עד השכל הפועל' הנאצלים מאתו ית
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להודיענו מהות הדם הודיענו תחלה סוד הקרבן ' י שרצה יתולפ
 והודיענו סוד המזבח ומהותו וסוד הזבח ואמתתו .בספר ויקרא

ינים יואלה ארבעה ענ. קרויבח וענזבח ושרשו וסוד הווסוד הז
 תעשה תמיד שפיכות שבונקשרים והם המזבח שהוא המקום 

פך על  והדם הנש.דמים לקרבן שהוא מקום קבוע ומוכן לכך
גבי המזבח החיצון המוכן לזבח והושם פתח אהל מועד נקרא 

 ויובן .ד מצורף ושמו מזבח הנחשת"ל מוע"ה ' והוא א.דם עולה
וסוד משכן נמשך גם יובן . סודו משם הנחש הנקרא נחש נחשת

ת "ח הנחש" וסוד מזב. כי הנחש נושך,משכינה ומנשיכה
ת "ה כקש"בה כתשו"ה כבינ"י תשוב"ן ובה זמנ"ת החז"מחשב
 ועל כן מזבח .ה"ה תשוב"ה מבינ"ה בינ"ש מתשוב"כשר

ת "הנחשת מהותו הנחש והוא מקום שבו מתגלה איך ימו
ת "ונה ואשר שפך שם דמו המיו שהיא תכלית הכ.ן"טהש
ח " ועל כן הדם שופך על מזב.ו"ן המית"טשו ואם לאו "שטנ
   .ת"י המו"ת דם שטנ"הנחש

  
נימי איננו עשוי לשפיכות ואמנם מזבח הזהב שהוא מזבח הפ

 וראה .דמים כי אם לקטרת ועל כן מקומו לפני ארון העדות
ונתת אתו לפני "עליו בסוף פרשת ואתה תצוה ' אמרו ית

 וצוה להקטיר "הפרכת אשר על העדות אשר אועד לך שמה
לא תעלו עליו קטרת " ר והזהיר ואמ.עליו קטרת סמים ידועה

ואמנם צוה לכפר  ".יוזרה ועלה ומנחה ונסך לא תסבו על
וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת "אמרו בעליו 

ם קדש קדשים הוא כיתהכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדר
ויתפאר שמו '  ראה סוד הקטרת וכחה איך גלה לנו ית."הוהלי
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 ".איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו"אמרו ב
שר ירקח כמוהו איש א"ין שמן משחת קדש י בענרוככה אמ

וכבר ידעת מה שבא . "ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו
 ועל היותו .ן עצור המגפהין כח הקטרת מן הכפרה בעניימעני

ין נתינת י בראש פרשת כי תשא את ראש בענרמגלה זה אמ
 והנה הקטרת מכפרת .ין בפקד אתםיכפר נפש לכפר על המנ

ע שכן קטרת "יף מרש" גורת כלומ"ף מדין כר"ומצלת כל גו
  . 'מיבג
  

ן או אמור "חשל מיני סמים וסימנם 'דודע כי היא נעשת מ
 ויש בצירופם גלוי .ש והם נטף ושחלת וחלבנה ולבנה"לנח

 ן ושמ.ין השמן עם בשמיו פלאות השםי וכן בענ.לידיעת מהותם
המשחה וקטרת הסמים עם שאר עניני המשכן וכל כליו עם 

 הם כלם צורות עשויות ,יהןמזבח הקטרת ועם מזבח העלה וכל
ינים הפנימיים ירו הענים מפני שיצויניימחוץ מורגשות לע

ין יין הדם שהוא עני וכל שכן ענ. ובשנה ובנפש בהםםשבעול
כי "ב אל היותו הוא בעצמו כאמרו יקרוב לנפש מאד עד שנתחי

 ובעבור שלא יחשוב . כאשר אמרתי למעלה"הדם הוא הנפש
 גלה עוד והורנו ,ם נפש זולת הדםחושב שאין לאדם אם כן שו

 .שלא קרא שם הנפש בשם הדם אלא מפני שתלה כפרתה בדם
 ולמה הושם בה כדי לכפר כאמרו כי הדם הוא בנפשאמרו ב

ן הזב והזבה ושכבת זרע ודם נדות ודם יומעני. בנפש יכפר
 .יםדלידה ודם טהר יובן סוד דם שני השעירים הנקראים ש

 ]את זבחיהם[ יזבחו עוד ולא" "ושעירים ירקדו שם"
ין י וגלה בסוף הענ.ין עזאזל ודם הפריוכל ענ' וכו "לשעירים
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כי נפש הבשר בדם היא ואני נתתיו לכם על המזבח "ר ואמ
על כן "'  ואמ".לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר

אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר 
 מרן בצד חיה או עוף ואיהעני וחזק זה ."בתוככם לא יאכל דם

ה עם בז יב ונתן הטעם והש."ושפך את דמו וכסהו בעפר"בם 
כי נפש כל בשר דמו בנפשו " רהאדם מצד נפש הבשר ואמ

 לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל רמוהוא וא
   ."בשר דמו היא כל אכליו יכרת

  
ראה פלאות התורה ואיך גלתה מהותינו מצד החמר הקרוב 
לבעלי חיים ומצד צורת החמר הקרובה אשר היא כח מכחות 

 וצריך לכפר בהם כפרות ידועות כדי שלא יגיע .השדים
באמצעותם נזק לנפש המשכלת מצד היותם מונעים ממנה כח 

ה ואת מדותיו ופעולותיו בשמותיו שבם הכל "ב את קההשגת
 ר לפיכך התיר הבשר והדם אסר ואמ.נברא ונכתב ונחתם

 .. אלהיךהוהותיך הבשר והדם על מזבח יועשית על"
הנה הבדיל בין הבשר והדם והודיענו בדבריו  ".והבשר תאכל

 ושזה ראוי .כחו ומהותו של הבשר וכחו ומהותו של הדם
 וראה אמרו אחר זה .לאכילה וזה ראוי לשפיכה על המזבח

שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען "
 עד עולם כי תעשה הטוב והישר ייטב לך ולבניך אחריך

של ' ה שהיא שט ריש ששמר ושמעת ". אלהיךהוהבעיני י
ואין . ו כמו שזכרתי בראש ספר ואלה שמות"ה שמ"סימן בי

טובה אחר זו הטובה שרצה השם להטיב עמנו בהודיענו לנו 
ין זה יענב מתוך פשוטיהם וסמך צוות המיסתרי התורה וטעמ
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 הבלי הגוים אחרי השמר לך פן תנקש אחרי"אמרו 
ופן תדרש לאלהיהם " רשכבר צוה להשמידם ואמ ,"השמדם

לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם 
אשר יהוה  אלהיכם כי כל תועבת הוהאני לא תעשה כן לי

שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו 
  . "באש לאלהיהם

  
 יפתח תפלא מאד מגלוי סוד זה ן בתיואם ידעת סוד העקדה ועני

ז " ועוד תבין מזה גלוי ערות מחשבת עוברי ע.ז"הנזכר בע
 .ומאמרם שאומרים לנו כמה ראוי להם שיתפאר בם אלהיהם

ן י ומביאים עלינו ראיה מעני, בניהם שורפים בעדםלושאפי
 הבינו מאמר העקידה ומה שנגלה בה מסוד ו ול.אברהם ויצחק

 וכל שכן .א היו מביאים ראיה ממנה ל,נהיהשמות שבאו בעני
סיון לבד לא הריגת נפש אדם אבל חלוף יבהיות המעשה ההוא נ

 וכל שכן לפי דעת .נפש אדם בעד נפש איל שהוא ממין טלה
קצת חכמי התורה שהאמינו שהעקידה כלה היתה במראה 

 לקחת ממנו ראיה לדורות ,הנבואה והמעשה הובא להיותו משל
כי עתה ידעתי כי ירא " שם מר כמו שנא.ליראת אלהים

וכל שכן  ".אלהים אתה ולא חשכת את בנך יחידך ממני
 .בהיות אברהם אבינו אב ראשון לכל אומתנו ויצחק אב שני

 עד שיוליד ,ל ידי אב שלישיעוהיה צורך להשלים האבהות 
ג מדות אלוהיות "ב שבטים ובת אחת כנגד י"השלישי י

 שהן המדבר הנקרא .בותא' בות באדם בקיום אבריו מגיהמתחי
 ובא חי , והחי הנקרא יצחק המגיע לשערי מות וניצול,אברהם

 והצומח הנקרא יעקב המוליד .אחר תחתיו והיה לעלה
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הוא חסד שאין חסד אחריו לפי מציאות '  והאב הא.התולדות
זו ההמצאה חסד מופלג ב כי .אישי מין האדם בעלי שכל בכח

הוא דין '  והאב הב.לשתף שכל עם גוף אדם בעל בשר ודם
 זה דין ישר .לחיות ולמות ולהחליף חי מדבר בחי בלתי מדבר

 והאב .והוא ענף יוצא מן החסד שהוא השרש הראשון לכל דבר
 והסדר .יןדסד חמת אד " וסימן שלשתם אח.הוא אמת' הג

ועל . מתחלף מפני שמתגלגלות המדות ומתמזגות זו בזו וזו בזו
 וראה .צמחתארץ ממת א אמרכן נזכרה צמיחה באמת שנ

  :ו לפי זאת הצורהלא אותיות א"הפלגת צירוף י
  

 ת מ א
 צאר מ
מח צ ת

   
א עמהם כפולה וכהנה "ר ומיד תמצא מלת תמצ"תקח מהם חמ
והנה זאת היא צורת הצמיחה בקריאה שנקראת  .רבות אתנו

ה עם כח יואם כן מדת אמת היא מצו. בשווי לארכה ולרחבה
 כי עם צמיחת רוב למוד תתגלה האמת ולא  וביאור זה.מחהצו

ולפיכך נזכר הלמוד ביעקב מפורש . בלתי רוב למוד בשום פנים
 ובעשו אחיו נזכרה צידה שהיא צמיחה גופנית ,במדתו ובעינינו

. "ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה" כאמרו .בשני מינים
 איש ,דת בעלי חייםיהנה שני מינים איש יודע ציד מין אחד בצ

ויעקב איש  .אילנות ובעשבים הנולדים בשדהבדה מין שני ש
 נעלם ישב , נגלה איש תם, גם הוא שני מיניםתם ישב אהלים
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לים לומד תורה שהיא כלה מלאה ב איש בלימה איש ה.אהלים
הבל " ועוד . של בית רבןת מן הבל פיהם של תינוקו.הבלים

והנה אדם להבל . "הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל
והבלי התורה מרחיקים . דמה הבלי הזמן מונעים הבלי התורה

לים ורוחות מהם בוהמלחמה חזקה ביניהם וכן ה. הבלי הזמן
ויהי הבל רעה צאן .  גם הלב הבל.מים ומהם הווים ונפסדיםיקי

 ואמנם באמת זה רעה צאן עם אדם .ועבד אדמה וכן עשו
ך דמי הצאן  ועשו שופ).'לז' יחזקאל לו( "צאן אדםכה אותם ברא"

 רמז לבעלי ם ויעקב לקח שני גדיי עזים טובי. דמי אדםלוואפי
ויעקב איש חלק ועשו איש שעיר שכן . שני שעיריםהגורלות 

 והנה עתה ".הן עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק"כתיב 
לא כאלה חלק  ,' וכועמו' כי חלק יי וכן ישראל .לקח ברכתי

י אם הכוכבים והמזלות לא חלק כ' חלק יי ר ואמ.' וכויעקב
שהם צבא השמים והשמש והירח לכל העמים אשר תחת כל 

 רמז לקוח את ספר ,'ואתכם לקח יי ר ולכן נאמ.השמים
 ומפני פחת הכחות המשותפות עם בריאת השנים אמר .התורה
דבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו האת כל " םהש

ת הכחות  ומפני היו."סף עליו ולא תגרע ממנוו לא תתלעשו
ינים האנושיים חזקים מאד בכל איש ואיש ממנו יוהמדות והענ
 צריך , והם בהמיות בתחלת הויתםתובבריא לפי התגדלו

   .להפכם על פי הלמוד עם רוב הרגל הפוכם
  

כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך " השם ראמ
תת הנבואה יענין אמ' הנה כבר גלה לנו ית. "אות או מופת

 .אמרו לנו שנשמר מן המתפאר בנבואה ובחלוםבת החלום ומהו
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מפני שכבר אפשר לאדם שיתחדש עליו צד רוחנית מכלל 
 ומתדמה ,ם כח להגיד עתידות לעתיםבנים הנעלמים שיהעני
 םין הנבואה כהתדמות פעולות החרטמים והמכשפיינם לעניעני

ויעשו כן החרטמים " אמר כמו שנ.לפעולות הנביאים
הסוד שבהבדל אשר ביניהם כהבדל שבין האדם  ו".בלהטיהם

. הבדל שבין השכל והדמיון לפי הנעלםב ו,והקוף לפי הנגלה
 יש , דמיון ולא יחסאפ שאין ערך ביניהם ולא שיעור ול"ואע

 ואין הדבר , לפי העולה בתחלת מחשבת ההמוןהמוביניהן צד ד
נים באים למתנבאים שהם משני מינים י מפני שאין שני העני.כן

 אבל הדבר כמו שאמרו חכמי האמת .ממקור אחד בשעת הפעל
ין י בענמות השוא ידברולווח ברכות בפסוק כתל במס"ז

ין לא קשיא כאן על י והתימה שאמרו שם בתירוץ הענ,םהקיו
   .ידי מלאך כאן על יד שד

  
וראוי להודיעך מה שבא בסנהדרין לפי מה שיובן מן הנסתר 

ה כלנר ודבר אליך לאמובא האות והמופת אשר " .יןיבענ
 דרך ר ואמ".אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם

הזהרה רבה ועצת חיים נכונה מפני היות רשות האדם נתונה לו 
לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל " .מוחלטת בנפשו

 אלהיכם אתכם לדעת הוהחלום החלום ההוא כי מנסה י
כל  אלהיכם בכל לבבכם ובהוההישכם אהבים את י

 אלהיכם הוהאחרי י" רוסמך לדברים אלה אמ ".נפשכם
תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקולו תשמעו ואתו 

 ראה קשר הכתובים האלה איך הוא חזק ."תעבדו ובו תדבקון
ן הוא יתר ראשון ואמצעי ואחרון אשר י מפני שזה העני.ץיואמ
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 מקום ין זה סכנת נפשות אשר איןיויש בענ. כל נפש תלויה בו
 .הזבכל התורה כלה שראוי לפרסם ענינו וסודו ונסתרו יותר מ

 והוא אמרם .ן זהיוכבר הודעתיך מאמרם הקדוש המיוחד לעני
ז " וכל הכופר בע,ז כופר בכל התורה כלה"ל כל המודה בע"ז

ין י גם כן בענ אמרםיןי על ענתלויוהכל . מודה בכל התורה כלה
 ועוד אמרו .אחד נאמרוזה בעצמו אנכי ולא יהיה לך בדבור 

 ודע שאין מקום בכל .אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום
 ,התורה כלה שהוקשה ללב כל חכם לב כמקום הזה שאנו בו

. נים מבהילים הלבבות בתחלת מחשבה שבאו בוימפני שני עני
 מפני ,' וגוובא האות והמופת אשר דבר אליך רהאחד מהם אמ

 כאמרו עליו .אלא באות ובמופתשנביא האמת גם כן לא יבחן 
 הוהוכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשר דברו י"

 ולא יהיה הדבר ולא יבא הוא הוהאשר ידבר הנביא בשם י
 בזדון דברו הנביא לא תגור הוההדבר אשר לא דברו י

 .' מכלל שאם יהיה הדבר ויבוא הוא הדבר אשר דברו יי".ממנו
 לא תאבה לו ולא רז לבד נאמ"ן עיל שבעני"ותקנו זה באמרם ז

תשמע אליו לשום אדם לא תשמע על זה לא לנביא ולא לחכם 
 וזה מפני שנביא האמת וחכם אמתי לא יסיתך .לזולתם וכל שכן

ב עבודת וולא יפתך ולא ישיאך ולא ידיחך עם כל כחו לעז
כדי שתלך אחרי אלהים אחרים אשר , ידעתים אשר יאלהים ח

   .ידעתם לעבדםלא 
  

כן יהיה מי שתרצה המפתך אל זה מיד תכיר בו שהוא ואם 
 כמו שתכיר בעיניך אם אתה רואה בם בכח האור .מסית ומדיח

 אשר עיניו חשכות ואינו רואה בם  כעיור וסומאהשופע עליהם
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 ואתה יודע . לך שאתה החשך והוא באורר ואומ.שום אורה
 ברורה שהדבר להפך ושהוא בחשך ואתה הבעצמך בידיע

ה אותו והוא אינו רואה אותך ורוצה שתודה לו אאתה רו ו.באור
 זה יקרה לך עמו בכל עת .מפתך על זה תמידושהאמת אתו 

פתויו כל זמן שאתה אינך מסופק בידיעת דבר זה באמת ואתה 
 כי מיד אתה .רואה שהוא אינו רואה ואינו מכיר שהוא סומא

. יודע שהוא משקר בכל מה שהוא אומר לך שהוא רואה
ך בזה לשני תנאים והם שתכיר בעיניך שהן רואות ותצטר

 ושתכיר בעיניו שהן בלתי רואות מה שהוא ,באמת מה שרואות
ן אינו צריך שתהיה יוזה העני. מתפאר בם שהן רואות אותו

 מפני שאם .מסופק בו בשום צד משני הצדדים מצדך ומצדו
מה דתסתפק באחד יתחייב שתחשוב לעתים שמא אתה מת

ראה איך צריך המכחיש דברי נביא . ומר אמתואפשר שהוא א
תת ידיעת השם במופתים יאו דברי חולם להיותו חזק באמ

חזקים ואותות אמיצים עד שלא יהיה כח לשום אות ומופת עם 
ין הקשה יזהו הענ. בואם שיוכל בו לדחות מפניו כח הראשונים

 על רפ שנאמ" ואעובא האות והמופת' ין אמרו יתישסובל ענ
 .ה מעמיד חמה ברקיע לעוברי רצונו"לום שאין הקבזה חס וש

 אלהיכם אתכם לדעת הוהכי מנסה י"ין השני אמרו יוהענ
 אלהיכם בכל לבבכם ובכל הוההישכם אהבים את י

   ".נפשכם
  

ואחר שהוא כן למה לא יעמיד חמה ברקיע לעוברי רצונו מאחר 
 אם היה מעמיד חייב לו אם כן אפי.ונה לנסות אוהביוושהכ
יחוד יותר חזק מעמידת יה להיות אצלו אות או מופת על ההרוא
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 שאם , וצריך שלא יהיו שני המופתים ממין אחד.חמה ברקיע
היו כמעט שאין בכל מופתי הנביאים גדול מעמידת חמה 

ויהי ידיו "והוא מופתו של מלחמת משה כאמרו . ברקיע
 והוא מופתו של יהושע תלמידו ."אמונה עד בא השמש

 רונאמ. "בגבעון דום וירח בעמק אילוןשמש "כאמרו 
ש הידוע " וטענות נוצרים על האי."וידם השמש וירח עמד"
ו שעשה מופתים והיו סבה אצלם לעבדו לאלוה הוא שעל "יש

 וזה שהוא אצל כל חכם שלם .כי מנסה רכיוצא בו אפשר לומ
וכל שכן אצל נביאי האמת שיתגשם השם נמנע בתכלית 

שום מופת להכחשת ידיעת זו האמונה בו  ולא יספיק .המניעה
 . בשום פניםכלולא יהיה ביד מאמיני ההגשמות שום מופת מוש

 .שקבלו שעשה בזמנו מופתים מורגשיםבאבל מתפארים בזה 
המופת והיודע האמת יודע שאין מופת מורגש יכול לדחות 

 . אבל איכא דברים בגו בבוא האות והמופת המורגששכלהמו
שאם יבוא האות לא נשמע לו מאחר ' וכל שכן עם הגידו ית
 ,ונהווכל שכן עם אמרו שאם בא בכ. שבא להכחיש המושכל

אותנו לדעת בלבבנו ובנפשנו בידיעה '  כי מנסה יי.ממנו בא
ל "אם אנו אהבים אתו אם לאו ורה ,גמורה לא במחשבתנו לבד

י יעד שלא יפתנו שום פתו' האם אנו כל כך חכמנו בידיעתו ית
   .אחריו אם לאוהבליי לסור מ

  
 .והסוד הזה אני רוצה בחפץ גמור לגלותו לכל משכיל מבואר

והוא שאין יש יותר מהמצאת יצר הרע באדם אשר ממנו נמצא 
 והוא שטן .הדמיון הטועה והמתעה ברוב העתים ולרוב האדם

 ומפני שכך דרכו של יצר .והוא מלאך המות והוא יצר הרע
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חר אומר לו עשה כך הרע ומפני שכך אמר לאדם עשה כך ומ
 והוא כלי .ז"ז והולך ועובד ע"וכך עד שאומר לו לך ועבוד ע

ן יה לא תשמע אל דבריו בעני" הקברלנבואה ולחלום לפיכך אמ
אל תמר כאמרו . ז שהיא כנגדי אבל בשאר שמע לו לשעתו"ע
כי יקום  ועל כן רמז הנה .כי שמי בקרבו אל תמירנו בו בו

ו חולם החלום ההוא יומת כי והנביא ההוא א" ר ואמבקרבך
 אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים הוהדבר סרה על י

 הוהדך מבית עבדים ולהדיחך מן הדרך אשר צוך יווהפ
 ומאמרו ובערת הרע ".אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך

זה שרמזתי לך שנאמר על יצר הרע אשר הוא תבין מקרבך 
ר המדיחים זולתו  ושא.מקרבך ואין לך מסית ומדיח גדול ממנו

. ' וגוכי יסיתך אחיך בן אמךן יהם שלוחיו והוא שנרמז בעני
ואנשים בני בליעל שהם אנשי עיר הנדחת הם שלוחיו כי הוא 

ב "ד לל" אבל הוא יסו.כך שמו בליעל אשר אינו מבני עליה
 וזהו יצר .ע לקבר ושוב אינו עולה"ל תחתית לארקויורד לשא

תוצא הארץ " אמר חיה שנהרע שהוא כח גופני ושמו נפש
   ".ישרצו המים שרץ נפש חיה"וכן אמרו  ".נפש חיה למינה

  
וכל המאמין שהנפש החיה שהיא המרגשת נשארת אחר המות 

ת המתים ויקום י שיקום בתחים והחושבי.ור שזכרתייהוא הע
 והכתוב .ע"ע הוא רש"ר ר"יצרו הרע עמו אין למפלתו כי יצ

במשפט וחטאים בעדת על כן לא יקומו רשעים "אומר 
ת המתים יל אמרו תחי" וחכמי האמת ז.)'ה' תהלים א(" צדיקים

 אחר שגלו ברמז אמרם ירידת גשמים לצדיקים .לצדיקים בלבד
 ואמנם .עם היות גשמים משותף אל מטר ואל גשמות. ולרשעים
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 ולא יותר ,לי יצר הרע אין זה נמנעבקום הגוף המת ויחיה ]שי[
מור כגוף עוג וגלית מטפת דם הנקרא רחוק מהוית גוף שלם ג

אצל השם ינו אינם כן בעינ גם הדברים שהם קשים .שכבת זרע
 אף . מה שבא עליו מופת בהמנעו בהתגשמות והדומים לובלבד

ה אמנם כלי יצר יכי בהיות התורה גם כן מיעדת לזמן התחי
 ועל כן המכיר מהותו יתגלה לו מיד כל מה שאמרנו .הרע

 יבין לעולם סוד ביאת האות והמופת ולא ידע ובלעדי הכרתו לא
 והמסירו לא יתפתה אם ינוסה ממנו או מהשם .כי מנסהסוד 

מי יפתה את " באמרו .ן אחאביעניבששלחו לפתות כמו שבא 
. " אני אפתנור ויאמהוהמלפני יויעמד  ויצא הרוח  ...אחאב
 וראה אמרו שם ". ועשה כןתפתה וגם תוכל צא" לו רונאמ

 )'כ' כב' מלאכים א(" יתי לרוח שקר בפי כל נביאיואצא והי"
 ודע שנביאי האמת .וניתנה לו הרשות לצאת ולפתות וכן עשה

וחולמי חלומות של אמת לא יצוו לעולם לשום אדם ללכת 
 אבל יצוה לעולם כל נביא השם וכל חולם חלום ,לעבוד אלהים
 לעבוד את השם באמת ולהשמר מעבודת זולתו ,אמת בא מהשם

ז הוא מפני שהשכל נעלם מהם "והדמיון שדמוהו עובדי ע. ידתמ
והעלימו השם מן ההמון כדי לזכות הפרושים המפרשים עצמם 

ונה ונמשכים אחר יודעי השם ומכיריו ועובדיו ומהם בכ
 ודע שאין הקושי כלו כי אם בעת הכנס .ואוהביו עושי רצונו

 . מפני שאז תתחדש עליו רוח אחרת,החכם בשערי הנבואה
 בין הרוח ,סיון חזקה מאד בקרבויוהנה אז תהיה מלחמת הנ
 האלה ששני הכרוביםכל זמן ו. השכלי ובין הרוח הדמיוני
 והנביא רואה הלהט ההוא ואינו ,מטעים להט החרב המתהפכת

 ואם הרע לעולם יסופק ,יכול להשיג משניהם הטעו אם הטוב
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ין  אבל בשמעו הקול מדבר מב.ן עצם השגתויבדעתו על עני
שני הכרובים יצא מן הספק וידע כי זה הוא הקול המכריע 

 ואמנם בעת השיגו הלהט מיד ידע שזולתו פועל בו .יםינתיב
 ואשר לא עלה אל .וכבר השתתף עם המתנבאים על כל פנים

 ואשר .מופתבמדרגה זו יעיין באותות וישתדל לדעת את השם 
 אמונות לא זכה לכך כי לא השתדל בעיון המופת אבל קבל קצת

 ממה שקבל ר ולפיכך אם בא מי שמפתהו לסו. על קבלתומדעו
 ועל כן צוה השם להרוג המסית .חוד לא ישמע לוימסוד הי

 כפי מה שבאו באנשי עיר ,ד בין לצבוריוהמדיח בין ליח
   .הנדחת

  
ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת "' אבל ראה אמרו ית

ה צוה לדין  שאחר ז."נכון הדבר נעשת התועבה בקרבך
 מפני .העושה זה במכת חרב ולשרוף עיר הנדחת עם כל שללה

ואמר על זה . שלא יהרגו בני אדם דרך עול וחמס כי אם בדין
 מחרון הוהולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב י"

אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך כי 
ז "הנהרגים על ע ומפני שזכר .'וכו" יהוה אלהיךתשמע בקול 

ם אתם ניב" ר ואמ.צוה להרחיק ההשגחה היתרה מן הגופים
 אלהיכם לא תדגודדו ואל תשימו קרחה בין עיניכם הוהלי

 הוהובך בחר י ,' וכו"עם קדוש אתה"והטעם כי . "למת
 ".להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה

. ייומכם אז חיה באמת אם הלך בדרכי השם בח' וכשימות א
ואין צריך אם כן להמית החי את עצמו על המת שכבר חיה 

 על פרידתו ממנו די לו ער ואם יצט.' בשם יתקביום מותו ודב
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 ביוסף על אמר כמו שנ.במה שאמרה תורה על גדולי העולם
'  וכן באהרן כתי"ויעש לאביו אבל שבעת ימים"יעקב 

והנה אחר זה הורה . " שלשים יוםאלויבכו אתו כל ישר"
לא תאכל כל  ואמר בכלל .הבדל ישראל מן האומות במזון

 הטהורים לאכילה והטמאים כמו שבאו םוזכר המיני ,תועבה
 .'וכו "הוהכי עם קדוש אתה לי" בסופם ר ואמ.'בספר הג

למען תלמד ליראה את " רוצוה על המעשר ונתן טעם ואמ
   .' וכולמען יברכך רועוד אמ ". אלהיך כל הימיםהוהי

  
 והורה ענינה ורמז ,"ץ שבע שנים תעשה שמטהמק"ואמר 

 .ם רבים תחתנוין היות שמירתה סבה לשעבד גוייבסופה עני
והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים "באמרו 

ורמזו במעשר מקצה שלש שנים הוא . "רבים ובך לא ימשלו
 ומשך עמו מקץ שבע שנים .רמז לשלש ספירות מעשר ספירות

 והזהיר על הלב לבלתי אמצו .ת הנשארותרמז לשבע ספירו
 .ועל היד לבלתי קפצה מן האח האביון וכל שכן בשנת השמיטה

' מכר האח לשלחו חפשי בשנת הזב וכן .והוא סוד מדת הנדיבות
שנים וצוה להעניקו בצאתו ולחזק עליו שלש ' אחר עברו ו

 ומדת הנדיבות , ומדת הרחמים עליו,מדת אהבת האח. מדות
 "וזכרת כי עבד היית"אמרו ב .זכרון חסדי השםמצורף אל 

ן המרצע מבואר י ועני.'וכו "על כן אנכי מצוך" ,'וכו
ין שלש רגלים פסח י וכן ענ,ין הבכור זכרונוהוי וענ,במשפטים

איש כמתנת " וצוה על מדת הנדיבות באמרו .שבועות וסכות
  ." אלהיך אשר נתן לךהוהידו כברכת י
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  פרשת שופטים ושוטרים
  

 , השם להם לתת שפטים ושטרים בכל מקום לפי השבטיםראמ
 ,הנגלה ידוע ".ושפטו את העם משפט צדק"נה בהם ווהכו

והנסתר הוא על גוף האיש האחד שצריך לתת בכל שער ושער 
 .משעריו שופט צדק ושוטר חזק מושל על כל כח וכח הראוי לו

לו   העם כולועד שיהיה סדר האיש האחד בעצמו מסודר כסדר
בפרט הכללי ו אמור שצריך לסדר הכלל לפי פרטיו בכלל או

 , והנה באו אזהרות על הדינים והם הכרחיים.לפי פרטיו בכללם
 כגון ההטיה .שאם לא ישמורו לא יתכן להיות הדין משפט צדק

 על ר ואמ. כי השחד יעות ויסלף,רת הפנים ולקיחת השחדכוה
למען " שהכונה בו ר ונתן הטעם ואמ".צדק צדק תרדף"זה 

ומפני שהאשרה עם המצבה . 'וכו "תחיה וירשת את הארץ
לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח " רז אמ"היו נהוגים לע

 הוהולא תקים לך מצבה אשר שנא י" רואמ. ' וכו"הוהי
 ,תועבה אצלו' וסמך ליה מה ששנא ומה שהוא ית ".אלהיך

 אלהיך שור ושה הוהיללא תזבח " עליו ר ואמ.והוא בעל מום
 אלהיך הוהאשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת יי

 "הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך"ין י כענ."הוא
והסוד הוא שהלב כשהוא בעל מום לא יתכן . )'ח' מלאכי א( 'וכו

 אבל הלב השלם הוא .לזבחו בשום דרך כדי שיקובל ברצון
ח  וזבחו זב.ולבי חלל בקרבי ר כלב דוד האומ,שאפשר בו זה
נשבר ונדכה  לב וכאמרו .זובח תודה יכבדנניתודה כאמרו 

 ,זבחי אלהים רוח נשברה אחר אמרו אלהים לא תבזה
ן "ת די" ביב"ת הוא א" והנה בעל הדע.רונו היא זביחתובוש
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 והוא שלבו דואג בקרבו ואשר איננו נשבר ,מצד כח הדעת שבו
ו  ושבירת הלב היא תקנת.הוא בעל מום ואל ירצה לקרבן אשה

 ושבירת .כריתת ברית מילה שהיא תקנת טבעו הקשה והרעכ
 . וקשיותו הוא שרש המום,היצר היא תקנת הנפש המושכלת

   .ם"ע כלו מו"ודע כי הטב
  

כמנהגו הטוב בכל מקום וכלל ז "ואחר זה הזהיר בחזקה על ע
 וכשהתבאר .הגופים העליונים וחייב סקילה את העובדז "עם ע

ד העדים תהיה בו בראשונה י" רבשני עדים כשרים אמ
 וגם זה על כחות כמו כן ."להמיתו ויד כל העם באחרונה

משתדל הז או " כי הוא העובד ע."ובערת הרע מקרבך"
כי יצר לב האדם רע מנעוריו וכל יצר " ב שכן כתי.לעבדה

ן " וייצר בשני יודיב וכתי."מחשבות לבו רק רע כל היום
ן רמז במום כל דבר  ועל כ.בשני יצרים טוב ורע כעץ הדעת

 ברעות שתעשה לו מפני ת הרע"ובער .ז הדבר הרע"ובע
 לא שגלגל השכל מבלתי .שמציאותו הוא שפע מגלגל ערבות

 ועל כן בהיותו רע בלתי שכל יישוב טוב עם .אמצעות ערבות
כי יפלא "ין גדול והוא אמרו יז ענ"ין עי ופתח אחר ענ.השכל

ובאת אל "' וכו "וקמת ועלית"'  וכו"ממך דבר למשפט
 יפתח ".הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם

 תעלא . וכן תמיד בכל מקום בהכרח,בדורו כשמואל בדורו
בעידנה סגיד ליה וכל שכן הירא והוה זנב לאריות ולא ראש 

 והשועל ,פ שהארי כחו בזנבו והוא על גופו"אע. לשועלים
שר יגידו ועשית על פי הדבר א" .ראשו שפל נוגע בארץ

 .הספר כאן חצי ".ת לעשות ככל אשר יורוךרושמ"'  וכו"לך
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 על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך"
 ". ימין ושמאלתעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידן לך

 אם יאמרו לך על הימין שהוא שמאל ועל השמאל שהוא לואפי
טי שהם שופבפ שלא יתכן שיאמרו לך זה " ואע.ימין לא תסור

 אבל יתכן שתחשדם אתה על שלא ',מי אמת וכוהני ייכצדק וח
 ואמנם אחר שהם שופטים אתה חייב לקבל .דנוך כי אם להפך

עליך דינם כי יש עליהם גם כן דיין אמת שלא יעלם ממנו אם 
והאיש " ועל כן אמר .דנוך דין אמת לאמתו כפי כחם אם לא

ו אל א"'  וכו"אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן
גם זה  ".אלהשופט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישר

   .חודיבי
  

ודע כי יצר הרע והאיש הרע הם שרש וענף והוא שאין שם יצר 
והו בדין נימ אם לו והנה היצר הרע אפי.הרע אין שם איש רע

 שהשכל עושה ר לעולם יאמ,אמת והוא הפך ממחשבתו ומחפצו
 וככה .אמת לאמתולו עול עם היות השכל דיין אמת ודן דין 

שאם יעשה '  ועל כן צוה ית.יקרה לאיש הרע עם השופט הנאמן
היה  ואם לא היה כן לא .בזדון ולא יקבל עליו את הדין יומת

שופט את שופטיו החכמים והיה הדין ] אחד[ והיה כל ,לדבר סוף
ימה עלי מלך ככל שא"ן אמרו י וסמך לזה עני.בטל מעיקרו

שום תשים עליך מלך אשר " ר ואמ,"הגוים אשר סביבותיו
ע "י והוא הר" והזהיר על הנכר.' וכו" אלהיך בוהוהיבחר י
אשר לא אחיך " ר ואמ.ע"ש ר"אי' מי בגי"ש נכר"שכן אי

בויים והמותרות וגלה טעמיהם וצוה יוהזהיר על הר ,"הוא
 ר ואמ.לכתוב לו פעמים ספר אחד פנימי ספר אחד חיצוני
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נה ווהכו "ר כל ימי חייווהיתה עמו התורה וקרא בו הספ"
לבלתי רום " והטעם .' וכו"הוהלמען ילמד ליראה את י"

והתכלית לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל 
 ".אללמען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישר

 ר ולפיכך אמ.ן זהימשאול ודוד ושלמה ורחבעם תבין עני
   .ין מזונםכבמשפט הכהנים והלוים לה

  
ז ועל כל "ן זה הזהיר עוד על כל מיני עיואחרי השלימו עני

לא תלמד לעשות כתועבות הגוים "אמרו בדרכי משמשיה 
 שלא ימצא בינינו מה שנמצא רופרט לנו מעשיהם ואמ ".ההם

אש קוסם בך מעביר בנו וביתו בלא ימצא "אמרו כביניהם 
 וחבר חבר ושואל אוב או :קסמים מענן ומנחש ומכשף

 כל עשה אלה הוה כי תועבת י:ודורש אל המתיםידעוני 
 : אלהיך מוריש אותם מפניךהוהובגלל התועבות האלה י

כי הגוים "שלם תהיה עמו  ". אלהיךהוה תהיה עם יםתמי
 ם ואל קסמיםהאלה אשר אתה יורש אותם אל מעונני

 נביא מקרבך מאחיך : אלהיךהוהישמעו לא כן נתן לך י
 יםקשר הכתוב ".יו תשמעון אלהיך אלהוהכמני יקים לך י

ה קשר אמיץ וחזק ומחכים כל פתי וכל סכל אשר הוכה אלה
'  וזה שבהם הודיענו השם ית.בסנורים אשר הוכו עמי הארץ

 .ז ומהות הנבואה ומה שיש ביניהם מתכלית הרוחק"מהות ע
ז בלא ספק כי מאחר שהוא מפיל "וזה כי המענן והקסם עובד ע
 וכן .ות הנה הוא מתמלא מן העונותכל כחותיו וענינו תחת העונ

ינים או על זולתו אחר מה יהקוסם הוא המסמן על עצמו ענ
שעושה מן המעשה הידוע כמשמוש החול או האבנים או גוהר 
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לארץ וצועק או מסתכל במראה של ברזל וכיוצא בשגעונות 
שהשוטה המאמין בם שומע מפיו דבריו במקרה ומאמתם בלי 

קצת חכמים בזמננו זה טעו אחר  ובעונותינו הרבים .דעת
כרו זיניהם ממש מפני כחות הכשוף שיהבליהם וחשבו שיש בענ

ר למדם לדעת לא לעשות של א" ובמדע זכר הבקי בהם ז.אצלם
   .בינםת ומשם ,ז וחקת הגוים" עתין כל מאלה בהלכויענ
  

יורה על אמתות דברי כל נביא '  וכונביא מקרבךואמנם אמרו 
 עם דברי משה הנהו כמוהו ] מסכימים) [מסמיכים(שאם דבריו 

 בכל מה שיאמר אם לא יטה ימין ושמאל רייתבדעת אחת תו
מוך כנביא אקים להם מקרב אחיהם " ב וכן כתי.מכל דבריו

 והיה :ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו
האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי 

 לדבר דבר בשמי את יד הנביא אשר יז אך:מעמואדרש 
אשר לא ציויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת 

 וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשר :הנביא ההוא
 ולא יהיה הוה אשר ידבר הנביא בשם י:הוהלא דברו י

 בזדון דברו הוההדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא דברו י
ן ילהאריך בענייש לי צורך גדול מאד  ".הנביא לא תגור ממנו

 .ן הנבואהי וזה מפני שהוא עני.זה יותר משאר עניני ספר זה
ואקדים הקדמה ואומר כי כמו שאי אפשר לבחון חכם אלא על 

 כך אי אפשר , נביא בקי במין חכמתו וגדול ממנודפי חכם אח
 .לבחון נביא השקר אלא על פי נביא אחר גדול ממנו בנבואה

בלתי היות נביא השקר נידון ולפיכך היתה הסכמת המקובלים ל
אלא בבית דין הגדול והוא בית דין של שבעים ואחד זקנים 
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 וכבר טעו בזה .הנקראים סנהדרין גדולה והיו בהם נביאים
ו שקראוהו משיח נהרג "הנוצרים בהיותם טוענים עלינו שיש

 עליו נאמר אחר ש.שלא כדין מפני שהיה גדול משופטיו ודייניו
 וכן ).'יג' ישעיה נב( "ום ונשא וגבה מאדהנה ישכיל עבדי יר"

שפטו החכמים בפירוש דבר זה ירום מאברהם ונשא ממשה 
 ואם כן מי ידינהו וכי דנו את משה בעת .וגבה ממלאכי השרת

 ותשובתנו להם היא זאת אמרנו להם האתם .בואו וטענתנו
מודים לנו היום אשר דברי משה הנמצאים אתנו היום בלשון 

 שלכם ושהם הועתקו ליונים תחלה םליהבההקדש הם דברי 
ה הועתקו אליכם בכתב לעזי בלשון ז יוני בלשון יון ומבבכת

 להם אם כדבריכם כן רונאמ. לעז ויאמרו לנו כן הוא באמת
 מי שהכל מודים לדבריו שהם אמת הצטרך לעדים אחרים ,הוא

.  ומה צורך לבחינה היש בחינה אחר ההודאה.זולתנו וזולתכם
ן ואיך י ונאמר להם אם כן איך הבאתם ראיה מעני.אויאמרו ל

 והנה משיחכם המזויף .דמיתם שני דברים שאינם דומים זה לזה
לא הודה לו בזמנו שום חכם מחכמינו כי אם גלויי בלויי 

 ולא עוד .שקראתם אותם קדושים מפני שנתפתו אחרי דבריו
ם לתכם עלינו חזקה וידכושהרי אנחנו היום בגלות ביניכם ויכ

 ואין לנו פחד מכם .תקפה עלינו ואנו מודים שאנחנו בני הורגיו
 ואנו מקשים כל היום עמכם .על זה כי אנו בוטחים בשם ובאמת

 .נויעל דברי משיחכם ועל דברי תלמידיו במה שחברוהו בעני
ענותינו בביאת טוכשנעמיק עמכם מעט וימצא בכם חכם ושומע 

מעים שאסור להתוכח הגואל ובתנאיו מיד חוזר בו ואומר לשו
זה טעם ב ומה שקרה לו ברצונו היה ואין .ו"ין ישיעמנו בענ

הודה שלא מת ברצונו אבל נענש בסלע במים משה  אבל .במותו
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 ואיך ידמה . ידע איש את קבורתואעם היותו מיתתו נשיקה ול
ן מי שנהרג בבית ין מי שלא ידע איש את קבורתו שוה לענייעני
 והתורה . ונתלה בעל כרחו לעין כל חי ונחנק.ביא השקרכנדין 

 ואיך יאמר להורגיו אלהים ".כי קללת אלהים תלוי"אמרה 
 כל ,חותוי גדולה מזו לשומעים ומאמינים במשבושהאני היש 

 והתורה צווחת על עבודת השמש .שכן למי שמאמינו לאלוה
 ונשוב .והירח שהם גופים קיימים וכל שכן על גוף הוה ונפסד

ן המשיח י שאין לנו צורך להאריך בענירו ונאמלמה שהיינו ב
ן יגם הוצרכנו לדבר בו מפני שא. אלא זכרונוהו אגב גררא

היום סנהדרין נמצאים שיוכלו לבחון נביא שיבוא ויתפאר 
 שכבר גלתה התורה דרך בחינתו באמרה ר ואם תאמ.בנבואה

 אם כן .'וכוולא יהיה הדבר ואל יבוא ובאמרה '  וכואיכה נדע
 היינו .רך לבית דין של שבעים ואחד לדונו ביניהםמה צו

אבל מתוך . ג שהם סנהדרין קטנה"אומרים כי בעשרה או בכ
א אנו למדין שיש בדינו הרי ההרים גבוהים "שהצריכונו לע

 ולא יספיקו . ומגלים סוד כח חוט השזרה,ים בחוט השערהיתלו
א זקנים בבית דין "עשרה ולא מאה אלף כל עוד שאין בם ע

 נמצא שאם יבוא היום נביא מתפאר .בוע לדון בו דיני נפשותק
בים לשמוע בקולו בכל מה ילנו חיובנבואה בשליחות השם שכ

ה תז שאין אנו צריכים אל נביא בה מע"שיצוה עלינו חוץ מע
 ואם כן . כי אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה.אחר מתן תורה

'  בשם ייאם יצונו מצוה לשעתה לכך ראוי לשמוע לו כשידבר
  . לנו
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ה רוהרב מוהנביאים   בענייניוהנה בסנהדרין סודות נפלאות
ם פירושי המשנה וכל הצדק גלה בו פלאות במשניות שלו ש

 ואמנם .ונהו ומהם תבין כל הכ, וכן במדע ובמורה,שכן בראשם
א י לך קצת בבחינת נביא השם בדורנו זה בין כל נבוזמרא

ו דע שהנביא כבר יקרא  וזה.שיקום בין באליהו בין במשיח
משיח בהכרח מפני שמושחים אותו עם השמן העליון הנקרא 

 .ת"א ובו משמש בשמו"ש הנבי"ה אשר בו ממש"ן המשח"שמ
'  א.נים יחדיואמנם המשיח באמת צריך שיכללו בו שני עני

ן עוד כשימשח אחר '  וב.שימשח תחלה מהשם בנבואה מופלאה
לך גדול מכל המלכים  עליהם למומהשם ומבני אדם שיקבלוה

 וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ בנגלה .שקדמו לו
 . וזה מפני רוב הדבקו לשכל האלוהי וקבלו כח בחזקה.ובנסתר

 ,ן המשיח הכל יכירהוי ועני.ן משה ויהושע ודוד ושלמהיעניכ
על כן אין צרך להודיע פה ענינו יותר מזה מפני שעתיד להגלות 

חינת כל נביא שענינו כשאר נביאי  ואמנם ב.במהרה בימינו
 הוא שיהיה חכם גדול ,האמת או המשיח טרם התגלותו לכל

 וכובש את יצרו הגדול והחזק ,בידיעת השם ועשיר גדול בלבו
 והוא כובשו תחלה לרוב יראת שמים שבו .והתקיף והאמיץ

 ואחר כן כובשו בהיותו עשיר שמח בחלקו ואינו משגיח ,בטבע
 ואחר כן . שכלו אתות מזקת למציאובהבלי הזמן בהשגחה

יבת לו תכלית אהבת השם יכובשו מצד חוזק חכמתו המח
 וכל דבריו וכל מעשיו כשיבחנו ימצאו כלם .וחשקו בידיעתו

 זה האיש והדומים לו . ונפשו חשקה בתורה תמיד,לשם שמים
 אתה או אני או זולתנו מן הדומים לנו להעלות על ךלא תצטר

 עם היותו בלתי מתפאר שמא הוא נביא על ידיעתנוודעתינו 
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יניו י אבל הדין נותן שנחזיקהו לנביא בכל ענ.שמא אינו נביא
רך לבחון אותו ווקל וחמר אם הוא מתפאר בנבואה שאין לנו צ

 ואמנם הנבואה נחלקת תמיד .בבחינה אחרת זולת הנזכרת
בנביאים למדרגות רבות מתחלפות ואין צורך להאריך בזה 

   .יותר מזה
  
רג בלתי דעת ון הנבואה דבר הרצח ההיראה אמר סמוך לעניו

 וכבר דברנו בו במקומו מה .נצל מדם נקי תמידיכדי לה
ין עדים זוממים ואחריו חזק לב י וזכר אחר זה ענ.שמספיק

אנשי המלחמה וצוה לבטוח בשם תמיד עם שמירת התורה 
  ואמר. בלבםה וצוה לחלושי הלב לשוב מפני שיש טינ.והמצוה

פו השטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך סוי"
כמו  ".לבבוכ ימס את לבב אחיו אהלבב ילך וישוב לביתו ול

שמע ישראל אתם " בתחילה בכלל לכל בלשון הקדש מרשנא
קרבים היום למלחמה על אויבכם אל ירך לבבכם אל תיראו 

 הוהכי י" והטעם לכך ".ו ואל תערצו מפניהםפזואל תח
 אויביכם להושיע ם עמכם להלחם לכם עאלהיכם ההלך

כי תקרב אל עיר " ררמז ליהושע ואחרי כן אמ ".אתכם
 .ן השלום עם הערים הרחוקותי ולהמשיך עני"להלחם עליה

 הוהרק מערי העמים האלה אשר י" ראבל על הקרובות אמ
 רונתן טעם ואמ ".אלהיך נתן לך נחלה לא תחיה כל נשמה

ות ככל תועבותם אשר למען אשר לא ילמדו אתכם לעש"
 וצוה על עץ השדה ". אלהיכםהוהעשו לאלהיהם וחטאתם לי

 רמז לכל .לבלתי השחיתו אם ראוי לאכילה ואם לאו ישחת
אשר תדע " ועל כן רמז בו .ראוי לעבודת השם ושאינו ראוי
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 ועוד .ע ענינוו כי אינו חייב זולתו יד,"כי לא עץ מאכל הוא
 רונה בכל לאמו והכ.רופהזכר החלל והעיר הקרובה ועגלה ע

ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו "בלשון הקדש במקומו 
 יד אחת כיד רבים , ידינו מלא.שפכו קרי' שפכה כתי ".לא ראו

 ואל הוה אשר פדית יאלכפר לעמך ישר" .כשפיכות דמיו
 אתה"ר ואומ " ונכפר להם הדםראלתתן דם נקי בין עמך יש

  ."הוהה הישר בעיני יתבער הדם הנקי מקרבך כי תעש
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  פרשת כי תצא למלחמה
  

ל ירדה תורה לסוף דעתו של יצר "ין יפת תאר כאמרם זיזכר ענ
 אבל תורת השם קושרת אתו עם .הרע ואין יצר הרע בעל תורה

 .הוא יותר חזק ממנוש ייכל חייליו וצבאותיו בכבלי ברזל תור
 .רן שתי נשים אהובה ושנואה רמז לו ייציוזכר סמוך לה עני

 ועל כן .וחשקת בהאמרו עליה בוקורא פה ליפת תאר אהובה 
את בן האהובה על " אם ירצה לו אפי"כרבלא יוכל ל" ראמ

כי יהיה לאיש בן " בתריה במה כתי ".פני השנואה הבכר
 והבא אחריו נידון בחנק .להקישהוא חייב בס "סורר ומורה

 האר אבדה ועזר בהמת בתוהש ".ילותכי קללת אלהים "
לה ושנוי המלבוש אם יתחלף והראשונים אם לא יקוימו הם בנפ

 .חאלנ והמרחיק עצמו מן התורה והמצוה הוא נתעב ו.'תועבת יי
ואמנם שלוח הקן הוא סוד הספירות עם העליונה והנשמר בה 

 ודע שיש בזו הפרשה מצות .טובה טוב לו עם אריכות ימים
   .רבות פרטיות ונכללו בה מהן בפסוק אחד ומהם ברבים

  
 חברתי זה הספר להודיע בו פשטי המצות אלשוכבר הודעתיך 

ינים שהם מכלל י כי אם להעירך בו על קצת ענ,ולא פרטיהן
לן כי מטעם אחד ו לא מטעמי כ.סתרי תורה ומכלל טעמי מצות

של מצוה אחת יובנו כמה טעמים של מצות רבות והפשט אינו 
 יהיה ת ואמ היהתין המצות ואמי כי אמת הוא בענ.סר ממקומו

 אינה  המצות והחקים והמשפטים ותוחלתתמיד כל ימי עולם
 ועל כן ראוי לקיים . כל היא גלויה לרוב החכמיםנעלמת אבל

 ואמנם גלוי הסוד וידיעת .כל מצוה וכל חק וכל משפט כפשט
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 ולפיכך .הוא ליחידים תוספת מעלה על המעשה גם כן אמתתו
השעטנז וגדילים ין מעקה וכלאים וחרישה וי בענרמה שאמ

 מפני . אין צרך לפרש טעמים,שהם חמש מצות בחמשה פסוקים
 והכל .שכבר באו טעמים רבים על כיוצא בם שגלו אלה עמם

 .מופלג בנגלהו אך נסתרו יותר מופלג ממנו אצל כל חכם שלם
ין מעקה יורה על עמקה של הדירה ועל צבות המקום יוענ

 השם המיוחד שהוא ך לגלות בו סוד" ואמרו לגג.ג"הנקרא ג
 ולפיכך .ה"ד עם מר" רמז להרכבת כב,ג"ג י" ונחלק יכ"גג
ד " והוא סוד שתוף כבולא תשים דמים בביתךטעמו ב ראמ
ולא תשים " .ד ודעם"ך הכב"ל הפ"ל בעבור היות הק"ם הק"ע
והוא סוד ' הנפל כתי ".תך כי יפל הנפל ממנובים במיד

ל כי "ד הק"ד כנג"ב הכב"ן אשר סדנו נפל ומניע הל"סנדלפו
ס הוא עשוי "ן שסודו כר" כי סנדלפו.טבע הלב קל וכבד

 וכל .ב דומה לו"ע הל"ע טב"ד גם צב"א הכבו"ם כס"בצל
ע ועל כן הלב בעל שלשה "ע טב"ע מורכב משני טבעים טב"צב

 והנפילה .ם כדמות העפר המורכב מן האש ומים ורוח"טבעי
ע שהם "רקג כנגד הק"לעולם היא ממעלה למטה כדמות הג

ע "ג וקרק" לעולם גומזה תבין שיש. ת העולם"דוסוהדמות י
ם וסודם הגלגל מעלה ומוריד ימין ושמאל ון ודר"ושמם צפו

   .ה סוד העולםבז והנה כבר גליתי לך .ובוסיבמעלה ומוריד 
  

ואמנם דע שהשמש כשנוטה אל צד צפון יקרא עולה והוא 
 םמיההאש ו עם כח עלה ומחמם העולם מלמישובתקרב אל המ
וכשחזר ונוטה אל צד דרום יקרא יורד והוא . ררים מלמטהקמת

 תענות  מן הישוב והעולם מתקרר מלמעלה מפני רחקקמתרח
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 ומתקופת ניסן .ים מתחממים מלמטהמר והיהאש מיסוד האו
 ומתקופת תמוז .מתחיל לנטות ועולה עד סוף המזרח הצפוני

ד סוף המזרח חוזר לצד המזרחי ומתחיל עוד לנטות ויורד ע
 ומתקופת טבת חוזר למקומו .מתקופת תשרי עד תקופת טבת

 בתקופת .חלונות הרקיע'  וככה מתגלגל תמיד בד.לחצי המזרח
 ובתקופת תמוז יוצא מחלון .הולעלומה ועתניסן יוצא מחלון 

 ובתקופת . ובתקופת תשרי יוצא מחלון נוגה ויורד.נעמון וחוזר
וזרח השמש " קהלת ר אמ.להוטבת יוצא מחלון בלגה וחוזר וע

ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם הולך אל דרום 
ב שהרוח ועל סביבותיו הולך וסובב אל צפון סובב סובב 

 ואמנם הוא החל בהליכתו מתשרי כדי לשתפו עם כח ".הרוח
 וחדש .ת מניסןוולתקופ הירח שאנו מונים למולדות מתשרי

ג נמצא שזה יתר על "צב תש"ם וחדש הירח אי"י תק"השמש ל
 שעות ורביע א"יום י'  וזה חסר מן ל.שעות ומחצה' יום י' ל
וסימן חסרון החלקים ב "ט וסימן חסרון השעות .םז חלקי"וי
ב והם "ע וסימן ט"ואם כן שני החסרונות הם סימן ר. ע"ר

ג שסודו "צשניהם כוללים חסרון תשלום שעה אחת מסך תש
 וסימן כל חצי שעה .ב" טוע"ש הר"ע וכן רא"ב ר"ש הטו"רא
   .ש ודעם"ם ובנפ"ע במזגי"ב ור"ז טו"רמ
  

 "כי תבנה בית חדש"ואמנם גליתי לך כל זה על מה שכתוב 
 תעשה ,ה"י השנ"ב חדש"ש לי"ת חד"שהוא בסודו כי תבנה בי

 בבית ִסָּבְתָך  לגגך ועשית עמקה לראשה ולא תשים גופההמעק
ון בבית חלונות ולא תשים טפה בבית הטפות ולא תשים חל ולא

לוף י השמר מחר כלומכי יפול הנפל ממנו .הגוף בגופות הבית
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 והוא טעם .המזג בכח השמות ותן לכל דבר ודבר חקו הראוי לו
 בפעל החרישה כי הוא רמז להזהר לואיסור זרע כלאים ואפי

 . ושור וחמור זה טמא וזה טהור.משתוף הטהור עם הטמא
ו לא תחרוש על רעך רעה והוא ין לא תחרש בהם יחדיו כמיוענ

לא תלבש שעטנז צמר ופשתים "יושב למטה אתך והוא סוד 
מצרפי שמות יחדיו שטן עם מזל חבר כלאים אל  "יחדיו

שעטנז ותמצא בשניהם טבע מלאך ושטן וממנו תבין כי מלאך 
 וכך הדין האנושי נותן שמוטב .האמת הוא מלאך המות בעצמו

 מותו היא עת חיותו ממה  כי אז עת,אמתהם עשימות אדם 
 כי אז חייו הם סבות למיתתו אשר אינה .שיחיה עם השקר

לים תעשה לך על ארבע כנפות יגד" ולפי זה רמז .טבעית לו
 ודע כי בחברך כלאים .בגדלים כתי "הבכסותך אשר תכסה 

ם ישאר בידך "ילי שסודו גד"זעעם שעטנז ותכיר מהם 
דיו בטבע על ארבע ושניהם מתגדלים יח. משניהם מלאך שטן

 כנף .ך על ארבע נקודות הראש אשר תכסה בהתכנפות כסו
 ואמנם ראש תקופה הוא .ראשה רהארץ היא נקודת התקופה וש

ן מוציא שם רע י ועיין עני.ח הצמיחה וההפוךכסוף תקופה ושם 
 .ישראל ומענשו תכיר הסוד כנסת  שסודהאל ישרתעל בתול

 בם ר הנואפים נאמשניוכן  "ובערת הרע מקרבך"וכן מענשה 
 גם כן רים השניים אמנועל הזו ,"ובערת הרע מישראל"
סה נאנ אם , מרשות המארשה וחיובן".ובערת הרע מקרבך"

 אחד מהם מות חייב והבתולה אינה כן שלא יונסאההיא פטורה ו
 שפחה ופצוע דכא וכרות מבואר מהכסותף האב נ וגלוי כ.דהעב

בין לפי נסתרו  הפשטלפי  בין 'בקהל יידין הוא שלא יבוא 
 וכן ממזר מום זר ולא .שאין בו כח להוליד ובגופני כן הרוחני
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לא תדרש " על עמון ומואב ר זר ונאמשעל מום ולא איביקרב 
על דבר ונתן הסבה באמרו  ".כל ימיך לעולםוטבתם שלומם 

'  וגו"ואשר שכר עליך" וסבה שנית .' וגואשר לא קדמו
 הוהלעם ויהפך יביך לשמע אל  אלההוהלקללך ולא אבה י"

 ]בלעם[ ". אלהיךהוהאלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך י
 הם בנים לבנות לוט , מואב הדם,נעלבעם לב עור עמון מו

ט עמון קללו לוט ליט וקלל ויהפך מזל טלה יוללוט מואב ל
לי ד הנה מזגי גדי .שהוא מזל דם והוא מגדל דם עז טלה עז דלי

 .רכה באה הנקבה לזכר פנים ואחורי את הקללה לבתלשב
'  ויהפך יי" אלהיך לך את הקללה לברכההוהויהפך י"והסוד 

 " אלהיךהוהכי אהבך י"האהבה נקבה לזכר מאלהיך לך 
 אהבה תלויה רהבה חלושה לאהבה חזקה כלומאפירוש הפך לך 

בדבר הפכה לך השם לאהבה שאינה תלויה בדבר שאין למעלה 
   .הימנה

  
י כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית לא תתעב אדומ"

בארצו בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל 
 הפלא בזה שצוה שלא לתעב האח המבקש מידם אחיו ".הוהי

כי אשר ראיתם את " עליהם ר והוא אמ.ושלא לתעב מצרי
וצוה  ".מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם

ל צדק ויושר כאבל עם האמת הלבלתי השיב את העם מצרימה 
 כי אחיך הוא כי גר היית .כי צדיק וישר הוא והטעמים יוכיחו

בארצו על כי נותן הדין הישר המצדיקך עמם שלא תתעב אחד 
 והם קבלו דינם על מעשיהם ואתה נקי מהם כי האח והגר .מהם

כי תצא מחנה על איביך " .דין לאהוב ואסור לשנוא אחד מהם
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 לשמור דרך הטהרה החיצונות והוא "רע מכל דבר תשמרנו
 אלהיך מתהלך בקרב הוהכי י" והטעם .קל וחמר לפנימית

 א ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולךמחנך להציל
 וסגירת עבד לאדניו הוא ."יראה בך ערות דבר ושב מאחריך

סוד בריחת כח מהכחות אל השכל שאין ראוי להחזירו לאחור 
 והקדשה והקדש רמז לנפשות ,' וכורבך בקבעמך יש וזהו .כלל

 אך כל .אפנה וליצרים שלא ינאפו ולא יזנונשלא תזנינה ולא ת
 על כן אמר זונה . לאחד הראוי לו ולא לזולתויתחבראחד 

 .לב הרמוזים הם תועבה לקבלם על נדר כי כחם נמאסכומחיר 
 ב ששניהם הם זונה וכל" אלהיך גם שניהםהוהכי תועבת י"

 מפני בקראו כלו ,כי הקדשה זונה והקדש כלב .קדשה וקדש
 ותדע זה .שהוא חם מאד ויקשר בעת זנותו וכן זה נקשר בזנות

תקלל נם ח ,ה ושלשתן לקויבל שלשה שמשו בת"מאמרם ז
ה "בו ער למרוהאו. ארור כנען כלב נקשר עורב מזריע בפיו

פרנסני ככלב וכעורב לא רצה להתכבד בתורתו ושם לפניו 
 .כ נתפרנסו בתיבה"ן החוטאים שבעולם ואעפמזון כאחד מב

וידוע שהמבול סבתו היה שבוש השמוש כי השחית כל בשר 
 בה רמז גדול והיא לנכרי תשיךד של " למ.את דרכו על הארץ

   .למגדלה מבנות לאחריה וזו היא צורתה כ
  

י לרע מרע תשיך ולאחיך לא תשיך והברכה תקבלה "וסוד לנכר
 .' וגו"אלהיך בכל משלח ידך' יילמען יברכך "על זה מהשם 

 לכח התלי שהוא הנחש הנושך החוזר לאחור לפי רמזהלמד 
 הנדר ראוי לשלמו וכל .כחו העליון ומעיין בתחתונים למפרע

 ביאת .ריש שטה'  מ"מוצא שפתיך תשמר" .שכן האלוהי
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 וכבר נגלה .הכרם רמז ידוע בביאת השדה והוא כח היין והלחם
מותר אסור ואכילת ענבים בתאוה כחם ממלך שלם על כן ה

לשבע מותרת על דרך סוד יין המשומר בענביו מששת ימי 
 ואל יסודך לא תתן אכל אכול "ואל כליך לא תתן" .בראשית

צדיק אוכל לשבע נפשו ובטן " אמרלשבע נפשך כמו שנ
 והקמה היא . אחר אכילתםלו אפי)'כה' משלי יג(" רשעים תחסר

 טפות עם הטפות גופות ת מלילתוקטפמביאה לידי קיום הגוף 
על  לח תעיין לא תניף רוח מציר רמשחו .עם הגופות בידך

' ך יתע רביע"ם חצי שעה ר" תק. על עמק עצמתךקמת רעך
 בכתי'  חסר ות"ר כריתו"ספ .נ מהם עולים שעה אחת"ר
 ועל כן כותבין את . שמו אגרת שמו ספר שמוטר ג"תסר נ"סת

 . פטורין ואגרת שבוקיןין וגטכרוית שלשתם באמרם ספר
לא יוכל בעלה הראשון לשוב "וגרושה שהיתה לאיש אחר 

 זה סוד הנפש החיה עם ".לקחתה אחרי אשר הטמאה
ז "המדברת שגרשה כח שכלה ונבעלה לזולתו הנה עבדה ע

 ינק" החתן .רל קשה להפרדעואינו יכול להשיבה כי הנבעלת ל
 תיבות  סופי". ושמח את אשתו אשר לקחתשנה אח ותלבי
ך "ה שם המיוחד חתום בו ומה יעשה יהפ'ו שנ'ה לבית'י יהי'נק
ץ " עח"ר לק"אששאתו  "ושמח את אשתו" .ת"ל האותיו"כ

 ח"ר לק"אש ,ן המשמח אלהים ואנשים"ש הגפ"ת רא"הדע
ב כי נפש כים ורחלא יחבל ר" ולפיכך נסמך לו ד"ש אח"נפ

וד  והנה ס.ל"רמז לחתן הנזכר בסוד הפוך חב "הוא חובל
 שלא יחבלנה כי נפש הוא ררבים ועל כן אמכרחים ורכב רוח 

 בנפש כמלך במלחמה ב ל, כי בנפש הוא לבו.ו"ל בלב"חב
ומת הגנב ההוא " .אשר היא הליליתגנב נפש וסמיך ליה 
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ובערת הרע מקרבך השמר בנגע הצרעת לשמר מאד 
 על פי הכהנים הלוים וזכירת מרים לגלוי ענש .' וכו"ולעשות
בחוץ  לטבע טבעו לעבט עבטו .'ותדבר מרים וכוהצרעת 
ביומו תתן " .רמז לשני הכחות חיצון ופנימי'  וכותעמד
ה מקפח שכר שום "רמז לגמול העליון שאין הקב "שכרו
לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות " .בריה

   ".איש בחטאו יומתו
  

ל דרך ין זה הכתוב עיל לפי ענ"כבר ידעת מאמר חכמינו ז
פשטו שקימוהו לפי מה שזכר בו יחזקאל בין צדיק לרשע ובין 

 אלא שהם דקדקו במלת ,הא על הראשונותתובעל תשובה ל
ג " בר מצוה שהוא בן יראיש ואמרו עד שיהיה איש כלומ

 םא וסימן להם .ד"בשנת י' כנס יום אישלמים ושיתחיל לה
ב  ההוא קרוב בכלל הכתור שכן נאמד וישא עונו"א יגי"ל

ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא "לסוף פרשת ויקרא 
 לוא כתיב מלא ."א יגיד ונשא עונוועד או ראה או ידע אם ל

 וראה איך זכר שמיעת קול ועדות וראיה וידיעה ואין זה כל
 רמז ונשא אנוש עד שיהיה אנוש .מסור כי אם לבעלי הדעת

) אונו(י  מפני שנודע כהדוהתו ר ובסוד כפרתו נאמ.שונא עונו
 , יצירתות ולולי היות האדם משכיל בכח תחל. ענשו] עונו[

ו חצי " בהשלימו בשנירן כלומ"ג שנה נכנס בחשבו"ואחר י
ג ויהיה כולם "ג וזה י"ד שזה י"ימיו בסוד יום אחבהשם וגם כן 

 לא היה נותן הדין הישר שיקבל גמול ועמו ,ה"ם יהו"בש
 ומה שקורה בעצמו לפי מעשיו הנמשכים אז אחר דעתו

 ומפני הדין .ם בנעלםימיניצונים בנגלה הוא בעצמו קורה לפילח
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 דלא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בג"בא אחר זה 
 אלהיך הוה וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך י:אלמנה

ן הגר יעני ".משם על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה
שהגר  והוא .והיתום והאלמנה והלוי הוא ידוע בכל מקום

שנכנס תחת כנפי השכינה ועזב כל קרוביו ושכניו ואוהביו 
 והיתום .םלכבוד השם הדין נותן להשגיח עליו במדת רחמי

שנעדרו מנהיגיו וכן האלמנה שנעדר בן זוגה ממנה ראוי לרחם 
 וכן .ין רחמנותיניהם בעני ועל כן משתפם ברוב עני.עליהם

 והוא חייב לשרתו ,הוא נחלתו' הלוי אשר אין לו חלק ונחלה יי
 ואם כן דין הוא לתקן לו כל צרכיו בכלל ובפרט .ולברך בשמו

הוא רמז לארבעה כחות   וזה כלו. ומפרטיהםםון העעמכלל 
 דומה לגר והוא שלא היה ממין כחותיה אבל 'האש .הנפש

ד וב ממין כחותיה וסשנתחדש אצלה ונכנס תחת כנפי המנהיג ו
 דומה ליתום שנעדרו 'ב וה.ר והוא מיוחד אצלה"בר א"ג

דומה '  והג.ו"ך דמ"ם שפכו דמו גם הוא שופ"מנהיגיו וסוד יתו
לאלמנה והוא סוד מי שבעליה מסיר השגחתו ממנה ומניחה 

ויהיה שתוף . ה"טובהה "ה כמספר הטפ"בסוד היות מספר אלמנ
ה כשתוף "ם אלמנ"ר יתו"שלשת הכחות הרמוזות הנקראות ג

כי ה "ה הטוב"ע הטפ" שופר"ינים האלה שהם אבישלשת הענ
וזהו הדבר הצריך בפנימי של הפנימיים לפני .  מציאות טובוכל

נים ילפנים להתנהג עמו במדת רחמים מפני היות אלה העני
 ודע כי כמו שאלה .םיחיצונים ובפנימיבלפני לפנים חלושים 

ים להם מיניהם כן השלשה המתדיהשלשה הם חלושים בענ
זוק י כן הם צריכים אל ח ועל.תחלה הם חלושים בטבעם

 אבל מה שלפני לפנים הוא קל וחמר ,םיוכמוהם בעצמם הפנימי
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 והוא הכח השכלי .זוק יותר אמיץ מכלםישהם צריכים אל ח
זוק ולגדול עד שישוב מה יהדומה לטפה וצריך לשמירה ולח

זוק האבר וצרכו אל ין חזק וחידוש ענייש ח"ה עפובשהוא 
תו גר בארץ נכריה וצרכו אל מדת קשיו אינו צריך לביאור והיו

 הפנימיים כי ם ומאלה יהיו נכרי.ם הוא מבואר גם כן"מ י"רח
כן הכח השכלי כזר ונכרי וגר בבואו בעולם הנפש והוא שפע 
אשר נשפע מן העליון שבעליונים עד שקבלו התחתון מן 

י "לו'  והד.נים קשים ומשוניםיהתחתונים והדמיונות באלו העני
   .'ם ומשמש בו את השם ית"י נעלם בד" חוסודו שהוא כח

  
אי למשכילים היודעים את עצמם דוכבר פרשתי בהם יותר מ

ומכירים את קונם ואינם מתרצים בזה העולם ההבלי סופם 
 .מודיעם ומעידם על מהותם ושהוא כלו דמיונות מבית ומחוץ

ית ועוללות הכרם על ז התאפשדה וב צירושכחת עמר הק
 . ואחד מהם לגר ליתום ולאלמנה יהיה בכל אחדרשלשתם נאמ

 אלהיך בכל מעשה הוהלמען יברכך י"ונתינת הטעם בעמר 
ובה גלה לנו כי עשיר המצוה היא סבת הברכה על כל  ,"ידיך
וזכרת כי עבד היית בארץ "ושתי המצות כלל אחריהן . פנים

על כן אנכי מצוה לעשות את " רונתן טעם בם ואמ "מצרים
 היציאת מצרים מעבדות לחירות סבוזכירת  ".הדבר הזה

 ועל כן חתם בה בזה .לאמונת השגחת השם בנו מכל העמים
שר שבע מלכיות ב ועתה תי.המקום באמרו וזכרת כי עבד היית

אנכי " ו אנכי רמז לאמר.על אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה
 ". אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדיםהוהי

 .שות רמז לחתימת מעשה בראשיתין העבדות לעיששם רמז ענ
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לעשות את כל דברי "והוא רמז  "אשר ברא אלהים לעשות"
כי קרוב אליך " ורמז אמרו הדבר ברמז אמרו ".התורה הזאת
ן י ועני.בפיך ובלבבך לעשותו שם ר ועל כן אמ".הדבר מאד

שפט הצדיק והרשע בדינם והכות הרשע את הצדיק בשביל מ
 כל זה ידוע שהוא .עים חסר אחתה ארבקלנמוכה ו הדין והיותו

רמז לשני היצרים יצר הטוב ויצר הרע ששניהם הושם להם 
לא " .שם הקדש כתר על ראשם ועליו יש ביניהם מלחמה חזקה

 רמז בדישו יצר טוב ונקרא שור מפני "תחסום שור בדישו
מן הבקר ומן הצאן תקריבו " .ןשהוא הראש הראשון לקרב
 ".הבקר זכר תמים יקריבנומן  נואת קרבנכם אם עלה קרב

ן יהודה ותמר כלתו באמרו יה והיבום הנרמז בענימוסוד היב
בא אל אשת אחיך ויבם אותה " לאונן הבא תחת בנו הבכור

   ".והקם זרע לאחיך
  

ין גדול ין הסוד הוא פרט אחד כולל עניומה שגלה הכתוב בעני
ן מופלא והוא יין היבום הוא ענייולדעת קצת חכמי הקבלה ענ

וידע " והוא מה שמביאין ראיה עליו מאמרו .בוריגלה סוד העמ
אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו שחת 

 הוהוירע בעיני י" ר ונאמ".תן זרע לאחיונצה לבלתי רא
 ומגזרה שוה ומריבוי אנו למדים ".אשר עשה וימת גם אותו

זכר  והוא מה שנ.כי ער ואונן שניהם מתו בסבת השחתת הזרע
 ."ונשחתה הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס"במבול 

גופין שכל ' טפין וח' כי אין לך חמס גדול מזה הנקרא חטופין ח
' ח' ם ח"פיאות וממנו ס' נקודות עם ו'  חרטפין כלומ' גוף הוא ח

כי השחית כל " כתיבו הכח והוא מלא הלב ועל כן "צביס "מ
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 רבותי וכבר הגידוכמושחת ארצה . "בשר את דרכו על הארץ
בר זה מפורש באמרם כל המוציא שכבת זרע לבטלה ל ד"ז

 אמר זה מבול גם הוא משחית שנ.כאלו מביא מבול לעולם
 נקראו יניםינעה ני כי ש."ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ"

כל ולא יהיה עוד המים למבול לשחת "וכן . הארץמשחיתים 
 נתתי בענן את קשתי"ס והרמז "חמ' ל בגימ"למבו. "בשר

והיתה הקשת " נאמרו ".והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ
בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש 

ת שהיא "ות הקשי ראה ה."חיה בכל בשר אשר על הארץ
ם החתומים "ש כנפי"ה והוא סוד ש"ש חי"ש למציאות נפ"השר

של  ומן הקשת תכיר סוד .ם והוא הסוד כלו"י הש"עם חצ
ם המורה על מדת הדין הקשה בסוד שתוף שני כחות יחד "אלהי

י מלאכים דיינים על נשם  אשר שניהם ה.ב"ולח "מח "ב ומ"ל
ה "ת יהו"י השמו"ע וההשתתפות בשנ"א הטב"ע שהו"זרהענין 
ב "ח ל"א מ" וזהו סודם ה.ב"ח ול"ד עם מ"ם בשתוף כב"אלהי
והוא  ).'ה' ישעיה ו( " צבאות ראו עיניהוה יך"המל" ,ד"כב
הרי ראשי תיבות וסופי תיבות  )'יג' איוב כג( ד ומי ישיבנו"אחב

ת "ם ומד"ת יו"רמז לשני חלקי היום שהם מד'  נשאר בונאמר
רמז ' ב שעות חלק א"וי' שעות חלק א' ד יב"סוד כבבה "ליל

 .)'יב' ב' מלכים ב("  ופרשיואלשריכב רי בא אבי"וסימן להם 
 .ה חיהשדם חיי אדם וממנו ה" הדח"ד הוא כ"כבבואמנם הדם 

  . ו חצי חק"ביצ' ל מגדל מזל מגדל עוז שם יי"ם ג"ד
  

ינים יחד בכח אחר המבול יענ' ו גבאואלה סתרי היצירה ועל כן 
 , וסוד הקרבן קדם להם.ז וגלוי עריות"והם שפיכות דמים וע
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 זיו המח הלב זיו הלב המח זיו ".הוהח לי"ח מזבנויבן "
הלבנה החמה זיו החכמה הבינה זיו הבינה החמה הלבנה זיו 

 לב בלשון , מח לב או כבד,ה מח זבל כבד"ח ליהו" מזב.החכמה
 וכך צריך . לב הכבד במח, מח בלב הכבד, קל או כבד,ל"לעז ק

 וכך צריך לצרף ער שהוא .נים הגדולים כלםניילצרף אותם הע
ך  וכ.' ויהי ער בכור יהודה רע וכו,רע כמו נח חן ונח מצא חן

 .ןנן נער אם רעיון רע זוצריך לשתף ער אם אונן שסודם א
ד רמז הרכבת "כבבע הוא היא "ת זר"כלל כח שכבבוהסוד 

חשך ער בהרכבת קללה וברכה במדת יום ומדת לילה כח 
ואם כן מה  ).'א' תהלים יא( "ביהוה חסיתי"שכבת זרע בכבד בהויה 

בדרך ין בעז עם רות ועם נעמי על סוד הגואל י בענאמרשנ
 ".אמר ילד בן לנעמילותקראנה לו השכנות שם " ,היבום

אמרו בשניהם בוהיות שם הראשון מחלון ושם השני כליון 
ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון "

נשותיהם שהן גם כן נכריות שם האחת ערפה ושם  ".וכליון
והרוח תשוב אל " רמז בסופי תיבות ארבעתן .השנית רות

, ה"ן ערפ"ת כליו"ן רו"מחלו ).'ז' קהלת יב( "ה"להים אשר נתנהא
 השם בערך מופלג וסדרם בסדר מגלה הנעלם והוא סוד ם"ערכ
 והסוד .ו"ן לרחמנות"ר העליו"ן כפ"ך לרעיו"ן הפ"ל הרעיו"כפ

העוד לי בנים " נעמי לכלותיה רהמגלה כל זה הכללי הוא מאמ
פה לחמותה ותשק ער" מראנ ו".במעי והיו לכם לאנשים

 ימי , נער ימות, רעיון מת, רות עם נעמי".ורות דבקה בה
 כי "שובי אחרי יבימתך" והסוד . רמז אל ימי נערות,נערות

י השמות וטעמיהם עיקר גלוי ו ושנ.יבמות היו שתיהן זו לזו
כי " והטעם " נעמי קראנה לי מראיאל תקראנה ל"הסוד 
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'  והסוד הא.המרחלוף ב וראוי היה לכתוב מרה בה ".המר שדי
 ענה בי ושדי הרע הוהלמה תקראנה לי נעמי וי"מתחלף וכן 

 רע ןע מן תנועה נעמי מרא מאמי"י מני"גזרה ענה מן נעמ ".לי
ד פעמים " י.ונזכר פה שדי לענין הזרע שהוא סוד פריה ורביה

ר וסודו "י מדב" והנה שד.ר"ב מאות סימנם ד"עולים מ' ש
ם רום כל חי מדבר "צלם אלהיי תקיף "א כח שד"ל שגי"גבריא

 שדה ,ין של כל המגלה רעב בית לחםי ועיין הענ.הוא כולל
 ציר ק, לקוטים, צביתים, עמרים, שבלים, קציר שעורים,מואב
ני אכילה ושתיה ורעב וצמא ני כולל עהין שבי כל הענ.חטים

 והוא סוד פריה ורביה .תמורת איש תחת אישוותולדת ומות 
כשלא זכר שם  "ה פה פלוני אלמוניורה שבס"ורמז באמרו 

 רמז למיחוי .הגואל מפני שצפה ברוח הקדש שלא יגאל גאלתו
להקים שם המת על נחלתו ולא "שמו מפני שהשם כיוון 

 ועל סוד היבום ".יכרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו
כי בעז היה  ,"אשר ילדה תמר ליהודה"ן י שם ענירנאמ

פה רץ והרצון נקרא כן מצד  , ונולד מתמר פרץ.משבט יהודה
ה שבה אל עמה ואל פ ושם כליון כלה כי ער.ין מרוצתויענ

ל התמורה ע לפנים בישראל על הגאולה ותאזו" .אלהיה
לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה 

 הגואל לבעז רויאמ" .ד התמורה" תמר עם יהודה י".אלרשבי
 ר בנעל היבם ועל כן אמ רמוזגן נעול ,"קנה לך וישלף נעלו

 מכלל שאם " לה הריון ותלד בןהוהויתן י" .אחתי כלהשם 
 אבל זה מתנה מהשם ,היתה שבה עם יבימתה לא היה הריון

 .ן ולא ימחה שמו מישראלי כעני"ויקרא שמו בישראל" .'ית
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 וסוד עובד אב .עובד הוא אבי ישי אבי דודושם הנער היולד 
   .ב שם כל הסוד"ן במקום א"ן ב"ב במקום ב"בועז בחלוף א

  
 בלשון הקדשועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה "

ב " מ". לא אבה יבמיאלמאן יבמי להקים לאחיו שם בישר
 לא חפצתי בלשון הקדש רועמד ואמ" .ם"תוך שני יודי

 ויקרה "וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו" ".לקחתה
 .נכר לבית דין רוק ה,תהיה אצלו יקרה יותר ממנו בעל כרחו

ככה יעשה לאיש " זה בלשון הקדש ודאי "ה ואמרהנתוע"
 בית חלוץ אל את בית אחיו ונקרא שמו בישרנהאשר לא יב

 כאן נעלם כל הסוד לפי נגלהו וכאן נגלה כלו לפי ".הנעל
  :  וזו היא צורת מצרפו,נסתרו

  ב י ת                               
         ח ל ו צ

         ה נ ע ל
                   

ולא תהיה " , ראה תוכם סוד עליון,ועל כן הנעל חוץ לבית
 ,ה"ץ לנע"ת חלו" בי. ודעם"אשת המת החוצה לאיש זר

והיה " היבמה הנבעלת מיבמה נאמר בה .בחוץ ענה לתלי
הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו 

 ,דת ישראל קום ,ם"ד יקו"ר תל"על זה נרמז אש ".מישראל
 ראש ,ש התלי מעלהא ר, יתקדשו מראל,קיום דת שראל

 תלי שר , ראש המעל תליה, ראש המעלה תהלה,לה מעלהתהה
 .חיה המת'  אחיו המת ב.ם תלי"ל ש" ע. עולם שר התלי,העולם
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 ,ו"י קדמ"ר תל" השני החיה הראשון שמת בתולדת אשרכלומ
 בעצמו כי עצמו כן זה אחיובי " המת הוא התל.אשר תלד יקום

ודעם שהם הענף והפרי עם השרש משותפים ו ובנו הוא אחי
דיו ומת ח אחים יבושיכי "ין י ועל כן סמך לזה אחר ענ.יחדיו

כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו " ".אחד מהם ובן אין לו
וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה 

 הוא מקום .יו משיח נחש בשמ,שיוברמז מ ".שיובוהחזיקה במ
ן היבמה יל עני"רנים יחדיו י חבר שני עני,דהלותהכלי ל

ין זאת השנית יהמבקשת היבום שהוא אחיו של אישה וענ
 מהם ממש . שכל ישראל אחים, אישהחהשולחת ידה במבושי א

 על זאת ר ותבין מהם למה נאמ.ומהם קרובים ומהם רחוקים
ה נעלו וחלצ" ועל זאת "ס עיניךווקצתה את כפה לא תח"

 הפך הכף כפה .ה" ותקצו"שם ביב "מעל רגלו וירקה בפניו
לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה " ,תוף נרמז עודיולפי הש
 אבן , לא יהיה לך בבית איפה ואיפה גדולה וקטנה,וקטנה

 והטעם ".שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך
 ".תן לך אלהיך נהוהלמען יאריכו ימיך על האדמה אשר י"

ת "ס עם בי"תופים האלה המופלאים וראה שתפו כייעיין בש
ה "ו לבנ"ה וזה ג"ה וסוד זה חמ"ן ובזה איפ"ונאמרו בזה אב

ה וכן הטפה במח והנה "ח בטפ"ה בסוד מציאות המ"וסודה בגופ
ה "ב וסוד גדול"ח והל"ה כוללת המ" ואמנם איפ.ח"ן המ"אב

ו "משם ומשניהם "ה חצי ש"וקטנו "צה כי היא חצי "חצי איפ
ן יום "ן אב"ך בגימטריא אב"ן בכיס"ן וג"ן ג"ן ואב" אב.ע"ידי
 גדולה וקטנה .ץ" קבו,עולמים' ב' ה בגימט"ה ואיפ" איפ.יום

 איפה ואבן הפכים לפי . בגבורה, ירח,איפה ואיפהכ' בגימט
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 קץ , קצו של הדם, קץ מדה שלו, עשרה, שלמה וצדק.ן"המני
   .ח אלהים רוח מח ולבקץ הלמוד רו' ש' המולד ש

  
 וסוף תדע כי הצירוף הוא סוף הלמוד כלו והוא סוף כל המולדו

 וכשיתחברו שני צירופים ויורו שניהם על הפכים .כל התלמוד
בוי ספירה ומיעוטה יניהם קושיא בין ריין ותהיה בילפי המנ

פרד ההבנה זו מזו עד שתקשה זו לזו בין לפי ההקדמה יות
יב מהם לעולם י לא תתח,מה הקטנההגדולה בין לפי ההקד

שכל אות ששמה '  ולפיכך צוה השם ית.ידיעה שלימה וצדק
 להיותה לך אבן שלימה וצדק ולא תטה ,אבן בלשון ספר יצירה

 להוסיף על מה שראוי במה שיתחייב אצלך הגודלל בה א
 ואם תעשה ככה . ולא אל קטנות לגרוע ממה שראוי.מהבנתה

לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו כתוב ב אמרשתתקיים מה שנ
 .בסברה זו יאריכו ימיך בעולם שכולו ארוך הנקרא אדמת קדש

 ועל הסר .אלהיך נתן לך כי מתת אלהים היא' והוא אשר יי
מדרך האמת ומן השלמות הצודקת ומן הדרכים הנמשכים 

 ". אלהיך כל עשה אלההוהכי תועבת י" ראחריהם עליו נאמ
 ,כל עשה עול עוד רכן הודיע ואמ ועל .רמז למלת אלה אלהיך

כרון יכבר באר לנו מפורש שכל אלה מעשים ממש ובעבור ז
ר את וזכ"ל זה אמרו כ ולפרסם שם בעליו סמך ל.מעשה העול

 באמרו שם "אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים
 במקום ," ברפידםאלויבא עמלק וילחם עם ישר"במלחמתו 

אשר קרך " עליו רונאמ .ה נמצא הוא קשה להלחם"ה רפ"מד
בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא 

רמז באמרו הנחשלים כח נחשול שרו של הים  ".אלהים
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 ".ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב" עליו אמרשנ
 ועל כן .בזכות הר חרב אשר בעבורו עברו ישראל הים בחרבה

י יהושע כי מחה כתב זאת זכרון בספר ושים באזנ" בכתי
מלחמה " ר ונאמ".אמחה את זכר עמלק מתחת השמים

והיה "אמר פה זה  ולזכרון דבר ". בעמלק מדר דרהוהלי
 הוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוהבהניח י

אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת 
 עמלק הוא היה בן אליפז בנו של עשו ".השמים לא תשכח

תמנע היתה פילגש ו" והכתוב מעיד ואומר .אמו תמנעושם 
ומתוך שכתוב  ".לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק

 ואליפז הוא אליפז בו יתכן לפרש "עמלק ישב בארץ הנגב"
 וכן רמז לקרוא שם בנו תימן והפלא הוא בהיותו נלחם .התימני

 עוד אלא שהוא אדומי א ול.ו צפונינבנו עם היותו דרומי ואי
וישלח " ב וכן כתי. לא תתעב אדומי כי אחיך הוארוהשם אמ

 ".אלמשה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישר
 ).'ב' מלאכי א( "א אח עשו ליעקב ואת עשו שנאתיוהל" רונאמ

 רלמי שהשם אמנשנא  לנו לא תתעב אדומי ואיך לא רוהוא אומ
תמחה  ר ואמנם עמלק שנצטוינו עליו לאמ.לנו שהוא שונא אתו

 נתן הסבה והורה הטעם לחיובו מפני מעשהו ,את זכר עמלק
 ומפני שכחו ,הרע אשר עשה עמנו בדרך בצאתנו ממצרים

פן בחרב אצא  ר ונאמ.ועל חרבך תחיה אמרבחרב שנ
ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי  כנגדו ר נאמ,לקראתך

וחרב פיפיות בידם " אמרנש כי גם אנחנו כחנו כח החרב .חרב
ומפני שצונו השם ואמר  ).'ו' תהלים קמט('  וכו"עשות נקמה בגויםל
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 התחייב מיתה , הרע לנווניבלנו לבלתי הלחם בעשו ועמלק מ
   .על זה

  
ודע שיש פה נפלאות השם בירושת הארץ הנפרדת למשפחות 
האומות אשר השגחת השם בהם נבדלת מזו לזו ורחוק מאד 

 פלג להם השם  כי אין בני הפילגשם אשר.עמומהשגחתו ב
שמות של טומאה שוים עם  בני אנשי רוח הקדש שהם בני 
הגבירות שמסר לנו השם ברחמיו שמות של טהרה בכל דרכי 

לנו על עשו ועל מואב '  תדענו מאמרו יתת וסוד הירושו.התורה
כי ירשה "  באמרו. שלא להלחם בם על ירשת הארץ,ועל עמון

 וכן "נתתי ירושהכי לבני לוט " ".לעשו נתתי את הר שעיר
וגלה מנהג  ". ירשהוכי לא אתן לך מארצ" ר ואמ.לעמון

הזכיר גרושת אומה בההשגחה הגופנית באומות לפי הירושות 
האמים לפנים ישבו " באמרו על ארץ בני מואב .מפני אומה

ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום " ".בה
לארץ וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל 

וקרבת " ר וכן בבני עמון נאמ".להםיהוה  אשר נתן וירשת
מארץ בני   ואל תתגר בם כי לא אתןםאל תצורעמון מול בני 

 ארץ רפאים : ירושההעמון לך ירשה כי לבני לוט נתתי
תחשב אף היא רפאים ישבו בה לפנים והעמונים יקראו להם 

הם  מפניהוה כענקים וישמידם יםרו עם גדול ורב :זמזמים
 כאשר עשה לבני עשו היושבים :ויירשום וישבו תחתם

שמיד את החרי מפניהם ויירשום וישבו הבשעיר אשר 
 והעוים היושבים בחצרים עד עזה :תחתם עד היום הזה

ראה . " היוצאים מכפתר השמידום וישבו תחתםםכפתורי
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 והבן . אומה מפני אומהםוהפלא מן הירושות והנחלות וגירושי
בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את לא " זה מאמרו

 אלהיך מורישם הוהארצם כי ברשעת הגוים האלה י
נים תבין מה שעתיד להיות לעתיד י מכל אלה העני.' וכו"מפניך

ה נפרע מן "ל אמרו אין הקב" זנו ורבותי.לבא לפי דרך התורה
 וממה שהיה בימינו שנגרש מלך .האומה עד שתתמלא סאתה

 ,חלש מפני הגבורה מפני אחרת כברוח מפני מלך ואומה בורחת
 יבין המשכיל המעיין הכרח בוא זמן ,לה מפני אריהטוכברוח 

 .תינו מפנינו במהרה בימינוות בארץ אבכנבריחת האומה השו
 בורחת מפני האחרת חתוכזה יקרה במחשבות האדם שהא

  .וביצרים גם כן והיא המלחמה החזקה שבמלחמות
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  פרשת והיה כי תבא אל הארץ
  

יני המצות החל להגיד לנו יה ענ" ענואחר שהשלים משה רבי
לקחת מראשית כל " ר ואמ.מה שראוי לעשות בבואנו לארץ

ובאת אל הכהן אשר " ".ושמת בטנא"' וכו "פרי האדמה
 אלהיך כי הוהיהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לי

 עד סוף כל ההגדה המעולה ההיא הנאמרת בלשון .' וכו"באתי
ועתה הנה הבאתי את " עד "ארמי אבד אבי"ש מן הקד

ושמחת בכל " ".הוהראשית פרי הארץ אשר נתתה לי י
 אלהיך בערתי הקדש הוהואמרת לפני י" ועוד .' וכו"הטוב

 .' וכו"השקיפה ממעון קדשך" עד תשלום הפסוק "מן הבית
ין יבענ'  וכו"וברך את עמך ישראל ואת האדמה"והתפלה 
 והחל ,סוד הספירות' ין גלה לנו יתיענ הנה בכל זה ה.המעשה

 ואחר שגלה זה כלו .'ם באחרית בסוד י"מ ו,'מראשית בסוד א
 אלהיך מצוך לעשות את החקים הוההיום הזה י" ראמ

 .' וכו" האמרת היוםהוהאת י" .'וכו "האלה ואת המשפטים
 ראה כמה .'וכו "ולתתך עליון" .' וכו" האמירך היוםהוהוי"

שמור את כל המצוה " רם עלינו וצונו לאממעלות טובות למקו
 "תווהקמת לך אבנים גדל" ".יוםהתכם אצוה מנכי אשר א

 "ושדת אותם בשיד" .מראה הנבואהב תרמז לאותיות הנראו
 תזאהוכתבת עליהן את כל דברי התורה " .רמז לשם שדי

 כל זה צוה לעשות בהר עיבל וצוה לבנות שם .'וכו "בעברך
 ר ונאמ.לות עליו עלת ושלמיםמזבח אבנים שלמות להע

וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר "
ה " בברכ.ונה באר היטבועליו כל הכש שם הקדש ".ב"היט
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 הששי לשנות היצירה ף לגאולה בארכו ואברכך באלןסימ
מיד החל . בתשלום אלף ומאתים ועשרים ושתים שנה הבית

אהל מועד '  ידואלה יעמ .להודיענו סוד הר עיבל והר גריזים
לברך את " .על הקללהאהל מועד ' י'  וואלה יעמדו .לברך
הי  לשון ה'  הנה באר היטב בע.'י' ו'  עם ברכת האל י"העם
 ,ה"ה והל" הכ,ה"ם וחו" אד,ו"ם ודי" ד,ד"ם כב" ד,טב היטהי
 ואין צריך .ם לכל ישראל"ם שלו"ל ר" קו,ו לבקר משפט"דינ

 שאי אפשר להוציא . בקללות וכל שכןתין הברכוילהאריך בענ
 עם שני .דבר מהם מפשוטו מפני שהם היתד שהכל תלוי בו

 והכלל שהברכה .י"ך מרדכ"ן ברו"ר המ"עדים שהם ארו
 אלה :ואין קנה"עבודת השם סבתה והפכה מחייב ההפך עד 

 אל את משה לכרת את בני ישרהוהדברי הברית אשר צוה י
 והפלא ".רבבארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בח

 לכם לב לדעת ועינים לראות הוהולא נתן י"הוא אמרו 
שמות הקדש מנהיגים ' ג ".ה"ם הז"ואזנים לשמע עד היו

   ,חלונות שסודם' גה תמיד ב"זם ה"היו
  כו   כו   כו

  
  שמות אלה' ושם הדין גם כן כולל ג

  יןכוין    כוין    כו
  ם"ם פורטי"כוללי
  'ר' רו' א
  'כ' רו' ב
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 סימן אלף ומאתים ועשרים אשר יעצני 'יך את י"אבר
 ,ח אש רוח במיםכ ,ה בכח אש רוח מים"ר שלש" הכתי.ושתים

 ארך ,ר"ר דב" רמז ממצוא חפצך ודב. דבר דבר,ת תוכם"בי
עקב ' ך ועמק יר וכן א, ארך ורחב ברכה וקללה.ורחב חמשים

  .ארך רחב ועמקל
  

  ב" ורח  ך" אר  ץ"קבו
  ך" ברו   ר"ארו

  ה"     ברכה"הקללה     ו"הברכ
  לי זכרי    כשמי 
  לי שמיכ    זכרי
  ב"ר וכז"שק

  בקשו זכר      בקשו ברכה
  ארך      אור       אור

  חשק ברכה           ברכה כתו
  ברוך אתו

  ם עתו"קיו אב
  'נקדה עתו ה

  ה ברוכה"ש              ארור"השמ
  אש דם יצר

 בו וכן כתי"צרף ותדע ותשכיל ממוצא דבר בתוכם ו
ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען "

ואם כן עם היות שם שמירת  ".תשכילו את כל אשר תעשון
 אין תכליתם אלא להשיג המעשים ,ליכדברי הברית והמעשה 

נה בכל מה שצויתי ו הכורבשכל שכך נתן הטעם על זה כלומ



 התוכחותכי תבא          מפתח             

קד 

ל לא " ועל כן אמרו חכמים ז.לכם לעשות היא למען תשכילו
 כי המעשה הוא כחמר .א העיקר אלא המעשההמדרש הו

 ואם יש זכר ואין נקבה אין תולדת וכן .והשכל עליו כצורה לו
 ואם כן התולדת קודמים לו .אם יש נקבה ואין זכר אין תולדת
 וכך אמרו . להםםבור והדומייזכר ונקבה ומקריהם כחבור והע

 . תלמוד מביא לידי מעשה ואין מעשה מביא תלמוד,עם כל זה
ת " מורה שהם ראשי,ה"ד והמעש"ל כן סוד שניהם התלמוע

   והוא חקוק באמצע שני יצרים וזה כי תראשי'  והוא סוד ב.לכל
  ' ב   'א

  שני         עצמים   יצר         
  ו"ר וסודו כשוף ת"שם האחד רו

  ושם האחד רוך וסודו כמו שהוא
  ב רך או קשה"ש א"והוא הפוך קו

  .וכאלה כן הנשארים והבינם
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  פרשת אתם נצבים
  

 אלהיכם ראשיכם הוהאתם נצבים היום כלכם לפני י"
 טפכם נשיכם :שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל

ראה . "ך עד שאב מימיךיוגרך אשר בקרב מחניך מחטב עצ
 .חלקי המנהיגים וחלקי המתנהגים איך חלקם כסדר היצירה

דרך ז ועל "ואמנם כל דעתו ודעת התורה היא על אזהרת ע
שרש פרה ראש פן יש בכם " ר כמו שאמ.השמדה מן הארץ

שמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו בוהיה : ולענה
 שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות רלאמ
לא " .ה"ה ומצו"למען ספות תור ,"ה"ת הצמא"ה א"הרו

ורבצה בו כל האלה הכתובה " .'וכו " סלוח לוהוהיאבה י
 והבדילו :השמיםמתחת  את שמו הוהה יבספר הזה ומח

 הוהואמרו כל הגוים על מה עשה י" .'וכו " לרעההוהי
 אלהי הוהואמרו על אשר עזבו את ברית י" .'וכו "ככה

וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם " .'וכו "אבתם
 מעל הוהויתשם י" ". חלק להםאאלהים לא ידעום ול

והנגלת  אלהינו הוהרת ליהנסת" עד סוף הענין .'וכו "אדמתם
". ד עולם לעשות את כל דברי הזאתעֹ  ֹולֹבֹנֹיֹנֹֹו  לֹנֹֹו

' נקודות רמז אל ג' עליה ג  מלת לֹנֹֹותא אותיות מנוקדו"י
 תנקודו' ספירות ראשונות וסודם אלהים ֹולֹבֹנֹיֹנֹֹו עליה ז

ם "י אלהי"ספירות העולות מהראשונות וסודם ובנ' זרמז אל 
  .פורשוהנה הסוד מ
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  הנסתרת         השרש נסתר ונגלה
  והנגלת           הקשת נגלה ונסתר

  
תמצא בכללם האותיות ' וי' נגלה חבר אלהים א' נסתר ות' הת

 על כן הוא .ת שר היצר הוא השרש"ת התאויו"שהם זהרורי
ם "ד אלהי"עליה נקודה אחת רמז אל סו'  אות ע.נסתר ונגלה

ד לעשות את כל דברי "ם לעמום שהם יחד חייבי"י אלהי"ובנ
ם "ע עשרי" וסוד אמצ.ת"ע האותיו"ת אמצ"ה הזא"התור
 ואם כן הנה זה מפורש לעשות את כל דברי .ת"ם אותיו"ושתי

ספירות נקודות '  והנה י.האותיות עשרים ושתים אותיות
ב "סוד הנה יסוד כ'  ע.עליונות אלהים ובני אלהים לנו ולבנינו

 רמז שבעים לשונות הוא .לשונות' ת עאומו' ד ע"סו' אותיות י
ת " כי פנים ואחור רמז אל מלת א.בעצמו רמז צירוף האותיות

ל "ת כ" חבר הכל א,י"טפטוסודם חזרו מפני פנים ואחור ב
ת ותוכל לעשות ארצות ותדע לעשות תאר "ה הזא"י התור"דבר

המלאכה לעשות חותם בראשית ברית מלה ארבע חיות רמז 
ת לעשות טוב ורע וברכה "ומטה ארצול מלאכתו מעלה "ומ

ין התשובה י ולפי מה שרמזתי זכר בענ.ץ"ת באר"וקללה ד
 וכלל בה כל המצות באמרו .מילת הלב שהוא עיקר כל הברית

 .ובתשובה תלה קבוץ גליות .כי המצוה הזאת ובאמרו הכתובה
והנה היות כבר עברו הברכה והקללה ואין דבר חסר כי אם 

שהיא סבת אהבתינו את  .נוימהאל ללבתשובה מאתנו ומילה 
נה גל והאלות תתגל.ובכל נפשינו למען חיינוהשם בכל לבבינו 

יבינו שאי אפשר לעולם האדם בלתי טוב ורע וברכה וקללה ולא
 כמו שאי אפשר למינו בלתי צדיקים ורשעים .ומות וחיים
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 ועל כן תלה הכל .ובינוניים ובלתי אמת ושקר מעורב
 דבר האדםכי קרוב אליך הדבר מאד "ו  לנרבבחירתינו ואמ

ראה נתתי לפניך היום " עוד ר ואמ".בפיך ובלבבך לעשתו
 לנו שהכל רואמ ".את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע

תלוי בידינו ואין הכל כי אם לאהבה את השם וללכת בדרכיו 
לקיים האהבה בינינו ובינו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו וכל 

ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית " .הנמשך עמו
זוקי התורה אלא יראה שאין כל ח ".לאלהים אחרים ועבדתם

העדתי בכם " .'וכו "הגדתי לכם היום" .ז"מפני פחד עבודת ע
החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה " .' וכו"היום

 הוהובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את י
כי הוא חייך "וכל זה למה  ".דבקה בואלהיך לשמע בקלו ול

ת המתים מאמרו י וכבר הביאו רמז לתחי.' וכו"וארך ימיך
אברהם לאבתיכם  ליהוהאשר נשבע " והרמז ,לתת להם

 רמז לשמו המרובע באותיותיו והן "הםלתת ליעקב  וליצחקל
' ו' פע' ו .ם" הרי כהני,ה"כ' ה' פע'  ה,'ק'  י'פע' י. אותיות' ד
   .י"ן לו"י כה"אדנוהסוד . י"ה הרי הלוי"כ' ה' פע' ה, ו"ל

  
ינים רצה לחזקם בכל כחו עוד יואחר שהשלים משה אלה הענ

כל ביביהם ום בשם תחלה ואחר כן חזקם לעמוד כנגד אבוחזק ל
חזקו ואמצו אל תיראו " ר ואמ.כחם ושלא ליירא מהם כלל
 אלהיך הוא ההלך עמך לא הוהואל תערצו מפניהם כי י

 ולפי דעת אחת . וזה מצד שהגבורה בלב".עזבךירפך ואל י
 . המלחמה בשאר המדות כלןודהלב מוציאה לפעל אחר רוב למ

מקץ שבע שנים במעד " ורמז .חזק ואמץ ליהושע רוככה אמ
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 בבוא כל ישראל לראות את פני :שנת השמטה בחג הסכות
 אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד הוהי

למען ישמעו " .' וכו" הקהל את העם" באזניהםאלכל ישר
 אלהיכם ושמרו לעשות את הוהולמען ילמדו וייראו את י
ונה ו הוא שרמזו למעלה והכ".כל דברי התורה הזאת

שהשמיעה סבת הלמוד והלמוד סבת היראה לשם והיראה סבה 
 אשר לא ידעו םובניה" ולפיכך רמז באמרו .לשמירת המעשה

 עד אמרו ,'וכו "היכם אלהוהישמעו ולמדו ליראה את י
 אבל ,י"י הוא רשת" ורשת פרושה על תבור וכן תשר.לרשתה

ן על "ניב של ת"ש עם הזנ" ושניהם כוללים הרא.י"ן סימנ"ניס
ת כל החלומות וכל "פ והיא פתר"פי כח שעה אחת שסודה תתר

   .ת כל בגדי המציאות שתי וערב" גם תפר,הנבואות
  

ו התורה התמימה נים הגידה לניואחר שנשלמו כל העני
שהסכים השם עם משה בכל מה שדבר מן אלה הדברים עד 

 אל הוהויאמר י" באמרה אז אחר כל דברי משה .לרשתה
וילך משה ויהושע " . שלא בא בו בזה עד כאן.' וכו"משה

 באהל מועד בעמוד ענן הוה וירא י:ויתיצבו באהל מועד
 אז הודיע השם למשה ".עמוד הענן על פתח האהלויעמוד 

עם הך שכב עם אבתיך וקם "הנ" לו ר ואמ.ן העם לעתידיעני
הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו 

 .'וכו "וב וחרה אפי :ני והפר את בריתי אשר כרתי אתועזבו
ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני " ראמו

כי פנה אל "'  וכו" ואנכי הסתר אסתר פני:הרעות האלה
תת ההשגחה יסוד אמ'  ראה איך גלה השם ית".ים אחריםאלה
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 וגם כל , וכתיבת השירה לעד גם התורה כן.ן כלויבנו בזה העני
מה י שלולמדה את בני ישרא" .זה פשט הכרחי קבוע

ויכתב משה " אמר וכן עשה משה שנ.ה על פה" קבל"ם"בפיה
 וכל ".ראלאת השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני יש

 את השמים ואת הארץ ריש שטה ואעידה בםעד כתבו ין יהענ
 עדים לנו ולשם שהוא הדיין המכריע בין םהעליונים והתחתוני

וידבר משה באזני כל קהל " .שני היצרים הנלחמים תמיד
  ."ישראל את דברי השירה הזאת עד תמם
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  פרשת האזינו
  

השירה הזאת עם היות אפשר שיובנו דבריה עם דקדוקי 
 ואם כן איך .תת הבנתם תלויה בצירוף האותיותי אמ,ניםיהעני

לוג יותר בה מן ייתכן להאריך בה לפי דרכינו והקצור עם הד
ו " בה זה מקריאותיה הזיוזמר ועל כן א.האריכות וההתרחבות

ש היא זאת הישרה עד תמם "ת האי" הזהר,ת"ה הזא"ך השיר"ל
נה  ה.ו"ו לב"הזי  האזינו זכר ירכבהו וירא לו כי ויבא,מדעתם

ה וזה "ה ויהי"ה והו" חנוך זה מטטרון עדי והי,כחות כחנו' ג
 אורו רמז אור וח וסופי תיבותיהם למפרע אי"ח כ"ח כ"גלגל כ

 הוא סבה , בינה הוא,א" הון" האזינו זי.א" והן"זיו הכל זיוו זי
  וכזה צריך שתעשה לכל השירה עד.לכל זן אהוי דגן חיטה

מאות פרסה ' רץ ישראל דאות אפ' אדמתו ד .וכפר אדמתו עמו
 , מדות השםףל" רמז בה א.מאות פרסה לארכה ולרחבה' על ד

 ת"ה הזא"דברי השיר .וכפר המות עמו וכפר אדמתו עמו
ת מגדת "ה הזא" והסוד בהם כי התור.ת"ה הזא"י התור"דבר
 .ש"ת האי"ת מספרת הזהר"ה הזא"ת אך השיר"ת האו"הזהר

ברי התורה לעשות את כל ד"  פעם שלישיתרועוד אמ
כי " רואמ .לשמר ובשלישית ושמרו והוסיף בשנית ".הזאת

 רוזכרו בו ואם רק הוא אינו מכם כלומ "לא דבר רק הוא מכם
כי " ר ואחר שאמ. למודכם ומחסרון הבנתכם בכל דבררמקצ

ובדבר הזה " .כמה אנו צריכים להתחזק בדבר "םכהוא חיי
ין יהעברים וענן הר יועני .לרשתה עוד עד'  וכו"תאריכו ימים

דעו מצירופם וכבר דברנו בהם מעט ובו והדומה להם יו נהר
 הירדן מניעת עברו אתוכבר דברנו על אמרו טעם . ומספיק בו
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 על  ...י"י בתוך בב על אשר מעלתם רבמקומו וגם פה שאמ
י מלא ולית כותיה " אות.י"אשר לא קדשתם אותי בתוך ב
כי מנגד " .שה שוים ושמה ומ.מלא בכל התורה וסוד גדול הוא

תראה את הארץ ושמה לא תבא אל הארץ אשר אני נתן 
 צא תראה "תראה את הארץ" , מדגן"מנגד" ".לבני ישראל

 ,ד דג מים מדגים"ן ג"ד והמן כזרע גד הוא מ"נ ג" מ,תראה
ושמה לא  , תראה ארבע חיות,תראה ארצות את הארץ ראהת

קדש לשמו לשון קשה הוא סוד לשון ה'  ד, לושם הקדושתבא
ר "ץ סודו מאדים א" ה.ם"ע המי" אל אמצץ"אל האר ,הקדוש

ם "ע הי"ן סודו אמצ" אהר.ה סודו אש דם" מש.סודו אמצע
ר " בעצם מבול ב. ועל כן רמז לו בעצם היום הזה.עצם יום

 זיו רה לאמ"ם הז"ם היו" בעצ.ה קול רם"ל מש" א.ם"ושל
 צרפם  ובהם רבים.אמצע הלב הממהר זיו האמצע מלב המרה

והמירם ותשיג נסתריהם ואם לא תניעם לא יניעוך ואם לא 
 ראה והבן סוד הזכר והנקבה ואיך זה .תעוררם לא יעוררוך

 והתנועה כמשוש הבשר מולידה חום והחום מוליד ,מניע את זה
 מראה צורות ה והלחה הזכ,יובש והיובש מקשה ומקפיא הלח

 מכח הפחד אחריה למעיינים בה עד צאת הצלם המעיין בדמות
 ונלחם הרואה עם הנראה מפחיד ומבהיל ,אל מדת הגבורה

ואינו מפחד ואינו נבהל והרואה מפחד ונבהל ומבריח עצמו 
לאחוריו עד התלמדו בחוזק ההרגל ובאומץ הלמוד עת אחר 

  .עת
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  פרשת וזאת הברכה
  

וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל "
 ,זאת הוא שרש הגאלה הישראליתין הברכה היענ ".לפני מותו

  והעד אמרו בתחלתה.וצריך לדקדק בה כראוי לפי היכולת
 מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה הוהי"

בת המראות מדת ימינו ס ".מרבבות קדש מימינו אש דת למו
בקש מדברת  מרבבת קדש . גדולי זה סוד נבוא,מדת שמאלו

אש מדברת מצורה מ "יךישא מדברות" .מבקשת דבר תאוה
 אמרמקבלי התורה כמו שנ עם יחד יראש .נפש איש מדבר

 לשון התורה ,לשון המצוה תורה "תורה צוה לנו משה"
 ראשים שמורה משורה עולם השכלים השומר מורשה .מצוה

 אם יהודה .נפש עבריה כנסת ישראלקהלת יעקב  .ד"מהראש א
ל " ראובן ואיחי"  באה הברכה אחרוזאת ליהודה .גנוזה לאם
 .שוה להם יחי ראובן אחרי בניו "ר"ו מספ"י מתי"ימת ויה

  מצריוזר וערבו ילדיו ידיו רב לו .רמז לשמעון "הוהשמע י"
 זרע יהודה מרוצתו , זרע יהיה מצורתו,מזריע צורתו היהתהיה 

 ".תרועה יתקעו למסעיהם" רלו לו יאמ ר וללוי אמ.ורתוצמ
ך "ך ואורי"סידך תמיישאל חתמיך ואוריך לאיש חסידך 

בהפך  במסה ותי אשר נס.ך לאיש מבין"ה לאיש חסיד"תשוב
 .מים הר עיבל על מי מריבה .רוח הקדשו "תריבה .בעלה

יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך "
 " חילו ופעל ידיו תרצההוה ברך י:וכליל על מזבחך

ונה מופלאה ו כבר נודע כי אין תכלית לדרך זו והכ.ו"ממקומ
 ולגד  והסדר לבנימין וליוסף ולזבולן ויששכר.מאד בכל זאת
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אשריך ישראל מי כמכה "  וסוף הכל.ולדן ולנפתלי ולאשר
 מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך הוהעם נושע בי

   ".לך ואתה על במותימו תדרך
  

 ". את משההוהכאשר צוה י" ין מיתת משה וקבורתו עדיוענ
 .צירופו ואין צרך להוציאו מפשוטו בשום פניםבך קשה להארי

אשר ידעו " והטעם "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה"
אשר שלחו   לכל האותות והמפתים: פנים אל פניםהוהי
 לעשות  מרמז. קיים משה המלאכות והתורה," לעשותהוהי

ולכל " .ע ערפל לפרעה הרקיע הערפל"רקים "בארץ מצרי
 ואמנם סוד הכחות .השונאים כלםהנה  "עבדיו ולכל ארצו

 ובתחתונים ועשה אותם לעיני כל םהמופלאות שהורה בעליוני
 יתגלה מחבור הפסוק הראשון של התורה ,האוהבים הקרובים

   , ואלה הם שניהם.עם הפסוק האחרון שבה
  

ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה 
  ".משה לעיני כל ישראל

ואת         השמיםאת     בראשית ברא אלהים"
  ".הארץ
  

אלה הפסוקים שניהם הם מגלים רוב סתרי התורה בכללם 
ם לעשות "ח באד" והוא כ.ה"ה יהו"ח אהי"ומספר אותיותיהם כ

ה אמור " והכלל בחכמ.מצותיו לכבודו על פי שמותיו יתעלה
ב והפכו "ו י"ה כח באדם ומספר תיבותיהם א"ם והנבוא"לה
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כח  ה"טפ לשניהם וסוד ה"עט "ב והרמז היד הזהב י"האוה
ת "א ומספר חשבונם,  כי טוב באדם,כי טוב בהם יט בכח אדם

 ואמנם .שער לבת אש ש"ת ב"ר א"קש ש ראש הטפה והכלל"ב
שבם   הגדולהלודרכי צירופיהם כשילקחו מכל תיבה ואפי

 יגיע תכליתה בהיותה בלתי נקוד בצירופה ,שהיא מלת בראשית
 ראבנים כלומ'  נבנים מן ו,ים צירופים הנקראים בתכ"אל תש

 אותיות בלתי ש ואמנם מלת ראשית שהיא בת חמ.שש אותיות
 וראוי זה המספר להיותו ראשית .ב בתים"דומיות יבנו ממנה ק

והכל אש הסנה מים ' ש ויצא מן ה"כי מספר אותיותיו עולה ש
 ושאר .ך אהל מועד" אש מים רוח סמ, או אמור הסנה.רוח

בל דרכי התמורה והמשקל חלוקים קשה התיבות צירופם קל א
ג "ב תתקח"א תתקט" וזה מכללם ראשית עולה תתקי.לסדרו
 עתה תקח סופיהם מן הראשון עד האחרון .ה" תתקוד"תתקז

' נפרדות ב'  ג.והם חמש ספירות' ה' ד' ג' ב' לפנים ותמצא א
 .ועוד הנשארים הקרובים להם לאחור, 'ד'ב' ה'ג'זוגות א

י והם חמש "טותלך עד הראשון ותמצא וזחותתחיל מן האחרון 
 חברם נפרדים .'י'ח' ו'ט'זוגות ז' נפרדות ג'  ב.ספירות אחרות

 .'י'ח'ו'ד' וזוגות עם זוגות יהיו ב.'ט'ז'ה'ג'עם נפרדים יהיו א
' זח' הו' גד' חברם כל שנים שנים כסדרן נפרד עם זוג ויהיו אב

בנים בונים א' ספירות שהם י'  הנה חצי השם בכל השם בי.'טי
יהיה סודם ' יט' חז' וה' דג' ם באהפכבתים ראשונים וכשת' ה
 וכשתתן לאלף חבור עם כל אות ואות מן התשעה . גם כןה"י

  :כדרך צורה זו
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  'אי' אט' אח' אז' או' אה' אד' אג' אב
  

קצוות וככה ' ם של ותועוד תהפכם תמצא מספרם כמספר החו
כי ממנה תכיר מהות  ראה כמה אתה צריך אל זו הידיעה .הכל

'  ואם כן מזה תדע כי סוד מלת בראשית היא ב.עצמך תמיד
 תמצא סדרו בבא ם בראשית ברא אלהירראשית ואם תאמ
'  את ה. והעד כי צירופם ברא שכבת זרע.ראשי תאר מילה

מהם ' ספירות ה' וזהו שגליתי לך בי. ארץ' שמים ואת ה
 . שציירתים לךמהם ארציים תחתונים כמו' שמימיים עליונים ה

 שר בלי ,והנה אבר שכבת זרע הוא אבר ברית מילה בערל
 שהם מתחברות ר כלומ.א"המילה שר ארבע החיות שסודם בב

שנים שנים ושבות גוף אחד כמעשה בראשית כן מעשה 
א וסודו " והנה אם כן סוד בראשית מצורף בתשרי י.מרכבה
ה כמו "א עד הגיעו אל סוד בשם ו"א ופירושו בשם י"ברשת י
   : ומזה תבין סוד זה,שכתבתי

  '     ה' פ' ט
  '     ה' מ' ח
        'ה' כ' ז

ראה  סוד גן בעדן גם באמצע בהנה לך סוד ערי מקלט נמצאים
  רהווהפלא מסוד היצירה ומסד

  נטעים
                    ט ח ז            

                  פ מ כ
              ה ה ה
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 וזה .רם והאמצעיים כמוהם בצורה שניתהעליונים הפוכים בסד
שבעלי הטור הראשון כשהולכים לפנים כמו שנכתבו הולכים 

 וזה וזה לפי התוספת . ולאחור הולכים ונוספים,וחסרים
 .והחסרון הראשוני אשר הם במעלה הראשונה אחד אחד אחד

ובעלי הטור השני סדרם סדר כפול והם במעלה השנית אך 
 אמנם אלה אחדים ואלה ,בחסרוןהדרך להם שוה בתוספת ו

 ובעלי הטור השלישי יורו על חותם השם לפי מציאות .כפולים
 ובהם נשלם המציאות כסוד צירוף כל .הו נקבתווהזכר וכמ

  :תמימה כאלה' השם הנרמז בפסוקי תורת יי
  

 מעלה רוםה     יהו
 ומטהותחת     ה יוה
 פנים מזרחה     הוי
 ואחור ומערבה     היו
 ימין דרוםה     ויה
 ושמאל וצפוןה     והי

  
סימן בהר ציון לא ימוט אחר זה צריך ' נכון יהיה הר בית יי

  :שתעיין כך בכל דבר ודע כי החבור הוא כזה לעתים
  

  ף"ש ענ"ם שר"ב       ראשית             חות
  ע"ם השפ"י הש"         ישראל             בחצ

  
 ,לב נסתר בנסתר' ח'ס' פ, סתום חתום פתוח,חותם פתוח סתום
ת כולל "ר שי" וסוד נסת. נסתר מסתיר כחו,מסתיר נסתר בלב
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י "ה מחשב"י הספיר"ה ספר"י המחשב"ם והם מציר"י יצרי"שנ
  .עד תכלה  והנה מחשב נחשב ובהם שלט החשבון.ב"מחש

  
ראה והבן פלאות תמים דעים היוצאים זה אחר זה מתוך צירוף 

שבח (ל " אחר שהשלמתי זה הספר החמישי ש ולפיכך.האותיות

ה אני רוצה "בשהוא מפתח התוכחות ונשלם כל החומש  )לאל
לחתום הכל ולמסור ביד החברים השבעה אשר זכרתים שהם 

ל שיתלו עליו המפתחות החמשה כלם "היו סבת החבור פתי
ר טוב מהשם בו עם היות סודו " וחומש זה יהיה לכם שכ.ד"יח

י "ל כי הוא לפת"ועל כן קראתיו פתי. ם"ת וחיי"כולל מו
ם הוא "ר למתי" ואם הוא שכ.י והוא משביע לחכם"ו וח"ממית

 שסימנו ל"פתיוזה סוד . ת"ג האו"ענש לחיים לפי מנהיכ
 והיה לכם לציצית וראיתם אתו וזכרתם את כל תפתיל תכל"

ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי ועשיתם אותם מצות יהוה 
  ".זכרותמען  לחריהםאם ני זתםאשר עיניכם א

             דעו בני חמודי ה " פ              
   אשר אתם עדי                   

  כי סוד הפתיל            ו " ת              
  הזה לא אצרפנו                     

  לכם אבל אניחנו        ד ו " י              
  בידכם לצרפו                  

  ולגלגלו כרצונכם        ד מ "ל
  .ובלבחון דעתכם                       
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 דעו באמת שכל מי שעלה . ששמתיו משל לדברי אלהרואומ
בדעתו לבוא אל חדר השם עד שיכירהו מעצמו הכרה אמתית 

 צריך שישים נפשו בכפו ויעיין בנשמת רוח .כפי כח האנושות
ה משלשת  וישתכל בה בצאתה ובבוא.חיים הנפוחה באפו

 י והרוח האויר.החורים העונים אל הגרון ושהם ענפים ממנו
 פעם .הנושם היוצא והבא בתוכו הוא מתגלגל ומתהפך ומתחלף

 ופעם . ופעם יוצא רב ופעם מעט,נכנס בריבוי ופעם במיעוט
 .ה וכשתשוב אחר צאתה תהיה מעטבתמשך הנשימה ותצא הר

חר בואה ופעם תבא מחוץ הרבה במשיכה ארוכה וכשתצא א
 ראו עתה צירוף צאת הנשימה וצירוף בואה ורבויה .תהיה מעט

געיה כל עוד שהגוף רומעוטה ושוויה ונטיתה תמיד בהתחלפות 
 וידוע שאין שם ביאה אחר ביאה .חי בבואן זו אחר זו בצאתן

ם ולא יציאה אחר יציאה אם אין ביאה ינתייאם אין יציאה ב
 תמיד או מן ב"ב אל י" יב מתגלגל מן" ואם כן סוד י.םינתייב
 בשני גופים ב"י אל י"י או מן ב"ב אל ב"י או מן י"י אל ב"ב

 והנה הרוח בנחירים .ה"ה עם ז"כדמות זכר ונקבה שמנשימים ז
 והטבע מוציאה ומביאה .יצא ובא יוצא ובא מצורפת בין שניהם

גוף מאחרת ב וזה כי התנועה הממהרת .בטבע לפי תנועות הגוף
 אותה וכשינוח הגוף מתנועתו הממהרת תמהר הנשימה ועוצרת

 גם יש לרצון כח .הנשימה ותבקש להשוות כחה מפני שנעצרה
לעצור הנשימה רגע קטון ולא ימות החי בעדו לבד אם ירצה 

רגע לעצור נשימתו בעת בלהמית האדם עצמו יכול לעשותו 
 מפני שבנשימה תלויה רוח החיים .הראוי ליציאה ומיד ימות

זה על דרך משל ביה י ודומה נפש הח. שלהוהוא המשכן
בהיותה קשורה ועצורה באויר הפנימי הנקרא פתיל תכלת 
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בלשון התורה לעוף פורח בעל כנפים שנאסר בתוך הכלוב 
 מיד הוא יוצא ופורח ,שאם יפתח לו פתח שיוכל לצאת ממנו

עת בנקוד בקשר האות כאויר ב וקשר הנפש הזאת .רח לובוו
 ועל זה נרמז בספר יצירה .פרדו זה מזהההזכרה שלא יתכן שי

המליך את אלף ברוח וקשר לו כתר וצרפן זה עם זה וצר בהם 
  ן שין כ וכן מם ו.כך וכך

   .אלף סודו אדם      ' דם' א
   .מם סודו מלאך והוא הוא  ' ך'א'ל' מ
   .שין סודו שטן והוא הוא     ' ן'ט' ש
  

 אמרת שנסוד החיובם "ת אד"ת והם דמו"ם מדו"ושלשתם ה
ם כשפים הם "ת אד" ועל דרך האדם מדו.בהם דמות אדם להנה

וכאשר רמזתי סוד הכל יוצא . ם"ך ד"ם שופ"ועליהם אד
 ככה ארמוז לך היות מציאות פרטי העולם .ונשימה באה

הכללים הקיים זה בא בו בעתו וזה בא בו בעתו זה יוצא ממנו 
אדם טוב בעתו כי את הכל עשה יפה בעתו ודבר בעתו מה טוב 

 . היותו יוצא ובא עד הגיעו אל התכלית האחרונהעםטוב מאד 
והנה בתחלה כמו שגופו יוצא מבטן אביו ובא במעי אמו כן 

 ויפח ב שכן כתי.נפשו יוצאת ממקור השכינה ובאה בגופו
 .באפיו נשמת חיים נפח בו נשמה נושמת ושואבת חיים ממקורה

ויונק וניזון מדמה ומשם יונקת כתינוק המושך החלב משדי אמו 
 ואחר שמתגדל שם די .על דרך משל שהוא מקור החיים לה

פוקו עד שיוכל להשתתף עם הבריות שכבר באו לעולם זה יס
 מיד יוצא מן החדר שבא .אחר זה ונמצאים עתה יחד בזמן אחד

 ובהגיע עתו .בו ובא בחדר אחר חדש לו ונולד בעולם הזה
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נעלם היום ממנו למות יוצא מעולם זה ובא באחר שהוא 
 ומתוך גלגולו זה ישיג המשכיל שבעת שנפרד . מהותותבאמת

 מזה העולם ונפרדה נפשו מגופו מיד הלכה לה אל עולם ,זה
 ואחר כן עוד עולה מעולם לעולם עד הגיעה אל .קרוב לעצמה

 ושם מקום מנוחתה .ועולם עליון העליונים שאין עולם אחרי
 וכך .חים ולעולמי עולמיםואז נוחלת חיי העולם הבא לנצח נצ

צריך שתעיין עוד בחלוף אויר הנשימה ותמצאה מתחלף חם 
ם הפכיים וזה "י יצרי"ר כולל שנ"ולח קר ויבש וזה סוד נסת

  :סוד צירופם
  

  ר"קר ויבש     עפ   ח    "חם ולח     רו
  ם"קר ולח       מי   ש     "חם ויבש   א               

  
ה וזה דומה "ם ברכ"י הפכיי"לה בנם סודם קל"ואם הם הפכי

י "ם ובנ" המנוקדים שזכרנו למעלה אלהי'ו'נ'י'נ'ב'ל' ו'ו'נ'לסוד ל
ם קללה "י הפכיי"ם ובנ" ואלה כן בסודם הפכיי.ם"אלהי
ם עד עולם חם קר "ף העול"ה לב ומח ובני לב ומח גו"וברכ

ש הפכים נלחמים והגבור "ח יב" ל.הפכים נלחמים הגבור נוצח
לך בהם שני מינים נלחמים בחזקה ומצטרפים לבדם   הא.נוצח
  :ד פעמים וזה סימן"כ

  
  לק חיקליחלקי חליק חקיל          חקלי ח

  לקיח לקחי ליחק          ליקח לחקי לחיק
  קיחל קילח קחלי          קחיל קליח קלחי

   ילקח          ילחק יקחל יקלחליחלק יחק
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  שחם        לח         קר         יב
  יסודות' דע כי עד כה יגיע צירוף ד

  אש     רוח     מים      עפר
  

  : דרך צירופם והתהפכותםןוזה גם כ
  

  אעמר    אערמ   אמרע    אמער    ארעמ     ארמע
  ראעמ   ראמע    רעמא    רעאמ     רמאע    רמעא
  מארע    מאער    מרעא    מראע    מעאר    מערא

  עמרא   עמאר    עראמ    ערמא     עאמר   עארמ 
  

  ב"ב כנגד י"ב           י"ב כנגד י"י
  

דע כי זה הדרך יגלה לך נתיבות מעשה בראשית וידריכך 
 ודע באמת ובאמונה שאם .להשיג עוד מהלכות מעשה מרכבה

 לולא תדע אלו הדרכים הנקראים בכלל צירוף האותיות ואפי
  ותדע.אם תדע ארבעה ועשרים ספרים שהם תורה בכללה

ששה סדרי משנה גם כן על פה וספרי וספרא וכוליה תלמודא 
 לא תוכל ,עם פירושיהם בגירסא על פה בכללם בפרטי פרטיהם

עם כל זה להגיע אל שום מדרגה ממדרגות הנבואה עד שתלמוד 
פ שעם כל זה כבר תהיה " ואע.צירוף האותיות ונתיבותיהם

ת מכלל הצדיקים ומכלל החסידים שזכרנום במפתח החכמו
 עם כל זה הדרך שאתה צריך אליו לבוא ,שהוא הספר הראשון

בו בשום דרך מדרכי הנבואה האמתית אי אפשר לך בלתי 
 וזה כי כמו שאי אפשר לדעת .ידיעת צירוף האותיות תחלה
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 בספרים עד שילמוד התלמיד האותיות בדבר מכל מה שכתו
 כן אי אפשר לדעת דבר מדרך זו עד שילמוד ,וחבור התיבות

 ואמנם אין חכמת הצירוף נבואה כמו .למיד חכמת הצירוףהת
 אבל היא התחלת הכנסת .שאין ידיעת האותיות חכמת התלמוד

 עד א ואחר זו הידיעה יעלה העולה מדרגא אל המדרג.הנבואה
ן אין ראוי כ ועל .שיתכן אם יזכה שיעלה אל מדרגת הנבואה

או לו  אם ירלולשום משכיל להאשים שום מצרף בצירופיו ואפי
 מפני שעדין לא ירד עד סוף .שבושים והטעאות ברוב דבריו

נות ידועות לו שרוצה ו ושמא הוא מעביר בם כו,דעתו בהם
ינים שאמרתי עד עתה במה י וכל אלו הענ.נהולהעלימם בכו

 הם כמטה ,ין חותם הפתילישנכלל תחת הכללים הכוללים ענ
שיהיה חזק  אבל הפתיל הוא זה וראוי לשזרו עד .מעורר ישנים

ולהשלימו משוח בשמן המשחה עד שיהיה מוכן כדמות הפתילה 
:  וזה סודו.המוכנת להדבק באש עד שתאיר ותשפע ממנה האור

   .פתילה פה תו יוד למד הא
  

 כולם ידברו לך בשעה םח איברי"דע שכל אבריך שהם רמ
מהם לא ידבר לך בעת '  אלו ואפי.שתקבל הדבור מרוח הקדש

 רבות ועתה פסקה ממך םבאת פעמיי אם נלושלא תקבלהו ואפי
וכן כל דבר שיש לו . הרוח כבר אין שום אבר מדבר לך

 ותדבר אתו על פי שמו אם תזכה ידבר לך ואם לאו תמציאו
ך כל שכן אם אינו שלוח " אם הוא מלאלו ואפי.ם"ישתוק כאל

דברך לו על פי שמו אז תכיר ממנו אם הוא עונה לך ואם ב ו.לך
ה "יה הנקרא ממך על פיך שם משמותיו של הקב בין יה,לאו

 בין , בין יהיה שם הנקרא שם מלאך,הנסתרים או מן הנגלים
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 בין יהיה שם גלגל או שם כוכב או מזל ,דיהיה שם שטן או ש
 דומם או םאו שם יסוד או שם אחד משמות הדברים הנקראי

 ואם עונה לך השמר לך .צומח או חי או מדבר או כללי או פרטי
 שעל פיו .ר נפשך מאד ושים לבך להבין מי הוא העונהושמ

 ואם אינו עונה לך ואתה קוראו בשמו דע שזה .'תנוסה מקונו ית
ואם אינו ענה לך כלל דע . נש גדול ושוב אל השם עליווע

שאתה צריך לדעת הסבה למה לא ענה לך אחר שקראתו בשמו 
ו  ואם לא ענה לך מפני שלא קראתו בשמ.אם אינו מצד הענש

ע שעדיין לא הגעת אל מדרגת הדבור האנושי הפנימי ואיך ד
ואם כן הכל תלוי . תבקש להגיע אל הדבור האלוהי בעולם

ביניהם  ש שסודו"ם הקד"ש. ענני'  והרמז עליו ענני יי.במענהו
הנעם העליון הנמצא  ה הוא סוד"והוא סוד כל ענן וסוד מענ

 םמלאכי 'י ב"י עם ימינ"והכחות שמאלה "ה שאל"מענם "ע
ל "ה השכ"מענל "והרמז מענה בשמחת לבו ועל כן סוד פתי

   .על פי רוח השכינה ודעםה "ה מכינ"נשמ
  

ואחר שהדבר כן מה יוכל מצרף ההפך להודיע לשום אדם הבא 
ה הנגלת מזו "ה הישר"ין האמת אחר התפליבזו הדרך מענ

 , פה אל פה,הדרך כי אם זה לבדו בכתב ידו אבל בקבלה על פה
נים מביאים ים אל פנים אפשר שימסור הנביא השלם עניופני

 זה למבקשי האמת בו בכל לבבם ובכל נפשם  דברתתיאל אמ
 והשם יזכנו לטובו ויקיים בנו ובכם מקרא .ובכל מאדם מהרה

הנה כבר . לכם היוםואלהיכם חיים כ' שכתוב ואתם הדבקים ביי
 לאל כפי הדרך הנבחרת שבחהשלמתי חמשה חומשי תורה 

סתרת אצל המקובלים השלמים על צורה אחת כללית הנ
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ינים גדולים בידיעת יהנקראת דרך עשר ספירות וגליתי בה ענ
ו בהם גדולי המקובלים עד היום מהם על כהשם כפי מה שדר

חידה אבל הדרך שמתגלת ודרך ביאור מובן ומהם ברמז ומשל 
בה עטרת העליונים והתחתונים אי אפשר לכתבה בכתב אבל 

 מפי שלם אל אזן חכם להשלים ה על פהמסור נתיבותיאפשר ל
ולפיכך קצרתי בהם הרבה מן הדרך . עצמו באמת בנבואה

  .הזאת
  

  
  

  אמר העורך
 

  .תם ונשלם השבח לאל יתברך
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